
3MIM luty 2012 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Z ŻYCIA MIASTA … - str. 4 - 8
- „Parkuj i jedź” w naszym mieście
- Promocja „Sacrum Ziemi Mińskiej”
- Feryjne spotkania teatralne
- Niedzielna gloria victis
- Czas na biegówki
- Sukcesy mińskich judoków
- Złote Gody w Mińsku Mazowieckim
- Spotkanie z absolwentami SP nr 5
- V lecie MUTW-u

TEMAT NUMERU -  str. 9
- Certyfikat ISO dla Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
 
URZĄD MIASTA INFORMUJE - str. 10 - 14
- Wydział Inwestycji
- Wydział Gospodarki Komunalnej 
- Rozwoju Gospodarczego Miasta
- Wydział Gospodarki Przestrzennej 
   i Nieruchomości
- Biuro Rady Miasta
- Odśnieżamy chodniki
- Obwieszczenie Wojewody Mazowiec-
kiego z dnia 20 stycznia 2012 roku

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - str. 15
- Informacja o zorganizowanym wypo-
czynku dzieci i młodzieży

Z PRAC RADY MIASTA - str. 16 - 17 
- Streszczenie uchwał 
   z Sesji Rady Miasta (13.02.)

KULTURA - str. 18 - 25
- … z imprez Miejskiego Domu Kultury
- Miejska Szkoła Artystyczna
- Koncert Chóru Kameralnego MTM
- W Miejskiej Bibliotece

OŚWIATA - str. 26 - 30
- Superferie w GM nr 1
- Rodzice dla przedszkolaków
- Informacja o wakacyjnych dyżurach 
przedszkoli miejskich
- Przedszkolna rekrutacja
- Informacja o rocznym przygotowaniu 
przedszkolnym i rejonizacji dzieci 
w grupach „0”
- Sześciolatku witaj w szkole!

SPORT - str. 31- 32
- Ferie z MOSiR
- Mistrzostwa Świata w warcabach 
100-polowych
- Walentynki na lodzie
- Liga Tenisa Stołowego Mińskich Za-
kładów Pracy

ORGANIZACJE - str. 33
- Podsumowanie Roku Andriollego

KALENDARIUM IMPREZ - str. 34

W numerze:

Słowem wstępu

Drodzy Mińszczanie.

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Fot. na 
okładce: z archiwum Urzędu Miasta, Rafał Szczepankowski. Adres Gazety: 05-300 Mińsk  
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, pok. 202, tel.  (025) 759  53 31, fax  (025) 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Druk: Zakłady Graficzne„TAURUS” 
Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów, tel. (22) 760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie  
internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

Stan zimowego utrzymania dróg i chodników, w ob-
liczu trwających od wielu tygodni mrozów i ostatnich 
intensywnych opadów śniegu, wywołuje jak co roku 
wiele emocji.  Pomimo starań PGK, odpowiedzialnego 
za odśnieżanie miasta, na drogach mogą występować 
przejściowe utrudnienia komunikacyjne.  Zobowiązałem 
podległe mi służby do konsekwentnego egzekwowania od 
właścicieli, wypełniania obowiązków odśnieżania chod-
ników przylegających do ich nieruchomości. Uruchomili-
śmy też specjalny nr telefonu na który, poza godzinami 

pracy urzędu, można składać zastrzeżenia i uwagi dotyczące stanu dróg i chodni-
ków w mieście.  Prosząc Państwa o wyrozumiałość, mam nadzieję, że nasze działa-
nia ułatwią wszystkim życie w tych trudnych, zimowych warunkach. 

Od 26 stycznia 2012 Urząd Miasta może posługiwać  się Certyfikatem jakości 
ISO 9001:2008 przyznanym nam na kolejne 3 lata.  Spełnienie wymagań tej normy 
wymagało od nas wszystkich dużej pracy i zaangażowania.  Utrzymywanie wysokiej  
jakości usług dla naszej lokalnej społeczności jest priorytetowym zadaniem stawia-
nym przed miejskimi urzędnikami. 

Przed nami poważne zmiany w Mińskiej oświacie. Od marca ruszy nabór do 
przedszkoli publicznych, po raz pierwszy dokonywany w systemie elektronicznym.  
Rada Miasta powołała do życia nową szkołę podstawową zlokalizowaną w budynku 
Gimnazjum Miejskiego nr 3 przy ulicy Siennickiej. Nowoutworzona Szkoła Podsta-
wowa nr 4 stanowić będzie realne odciążenie dla przepełnionej „Dąbrówki” i po-
zwoli nam, już za dwa lata, na płynne wprowadzenie sześciolatków do pierwszych 
klas w ramach reformy oświatowej . 

Zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego miasta  
www.minsk-maz.pl, na której znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących 
m.in. organizowanych w naszym mieście imprez, prowadzonych w tym roku inwe-
stycji oraz pozyskanych przez miasto zewnętrznych środków finansowych.   

Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet
składam najserdeczniejsze życzenia 

spełnienia planów i marzeń,
sukcesów w życiu osobistym i w pracy.

Niechaj szczęście i radość 
zawsze gości w Waszych domach,
a miłość przepełnia Wasze serca.
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Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego 
podróżujący koleją mogą od 9 stycznia 
b.r. bezpiecznie zostawić swój samochód 
lub rower na parkingu i kontynuować 
podróż pociągiem. Dzięki współpracy Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego 
oraz Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki 
powstał tu parking w systemie „Parkuj 
i Jedź”. Zarządcą parkingu jest Spółka 
„Koleje Mazowieckie-KM”. 

- To już kolejna taka inwesty-
cja na Mazowszu. Mam nadzieję, 
że dzięki niej mieszkańcy Mińska 
Mazowieckiego jeszcze chętniej 
będą korzystać z alternatywy, jaką 
jest podróż do pracy pociągiem – 
powiedział Krzysztof Strzałkowski, 
Wicemarszałek Województwa Ma-
zowieckiego. 

Nowy parking o powierzchni 
ponad 2,9 tys. m² powstał tuż przy 
dworcu kolejowym w Mińsku Mazo-
wieckim. Obiekt pomieści 140 sa-
mochodów. Dodatkowo wybudowa-
na została specjalna wiata na ok. 
40 rowerów. Parking jest oświetlony  
i dozorowany, a także objęty moni-
toringiem elektronicznym.

- Na Mazowszu planowana jest 
budowa aż 40 parkingów w systemie 
„Parkuj i Jedź”. Mieszkańcy Mazowsza mogą 
już korzystać z parkingów w Żyrardowie, Ce-
lestynowie, Siedlcach, Ożarowie Mazowiec-
kim, Brwinowie, Teresinie oraz Radomiu,  
a od dziś także w Mińsku Mazowieckim – 
podkreśliła Ewa Janina Orzełowska, Czło-
nek Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Inwestycja została sfinansowana 
przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, Miasto Mińsk Mazowiecki oraz 
Gminę Mińsk Mazowiecki. Całkowita war-
tość budowy parkingu to około 1,3 mln 
zł. Samorząd Mazowsza przeznaczył na 
ten cel 650 tys. zł, Miasto Mińsk Mazo-
wiecki – 550 tys. zł, natomiast Gmina 
Mińsk Mazowiecki – 100 tys. zł. Inwesto-
rem zastępczym budowy parkingu była-
półka „Koleje Mazowieckie – KM” .

- W ubiegłym tygodniu oddaliśmy do 
użytku parking w Radomiu. Dzisiaj otwie-
ramy już ósmy obiekt w ramach systemu 
„Parkuj i Jedź”. To duże przedsięwzię-
cie, ale dzięki współpracy Samorządu, 
Gminy i Miasta Mińsk Mazowiecki udało 
się je zrealizować - powiedział Michał 

Panfil, Członek Zarządu Spółki „Koleje 
Mazowieckie – KM”. 

Korzystający z parkingów zapłacą za 
pozostawienie samochodu lub motocykla 
kwartalnie 40 zł. Bilety miesięczne kosz-
tują 20 zł, a bilet jednorazowy 3 zł. Na-
tomiast pozostawienie roweru kosztuje 
kwartalnie 10 zł, miesięcznie 5 zł, a za 
jednorazowy wjazd trzeba zapłacić 2 zł.

System „Parkuj i Jedź” stano-
wi integralną część kolejowego 
transportu pasażerskiego. Oferta 
skierowana jest do tych pasaże-
rów Kolei Mazowieckich, a tak-
że innych przewoźników, którzy 
mieszkają w pewnym oddaleniu 
od stacji kolejowej, ale nie chcą 
rezygnować z wygodnego, ekolo-
gicznego i szybkiego transportu, 
jakim jest kolej.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik 
Prasowy „Koleje Mazowieckie – 
KM” sp. z o.o.

Email: 
d.nowakowska@mazowieckie.
com.pl
tel.: 22 473 75 51, 0 661 929 207

Biuro Prasowe – Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
e-mail m.milewska@mazovia.pl
tel.: 22 59 07 602, 510 591 974 

Parking „Parkuj i Jedź” w Mińsku Mazowieckim otwarty!
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Promocja albumu „SACRUM ZIEMI MIŃSKIEJ”
Trzy lata pracy czteroosobowego 

składu redakcyjnego w osobach: Lesz-
ka Celeja – Dyrektora Muzeum Ziemi 
Mińskiej i jednocześnie wydawcy, Ra-
fała Szczepankowskiego – autora zdjęć, 
Adama Łuczaka – grafika, Krzysztofa 
Szczypiorskiego – autora tekstów za-
owocowały publikacją pt. „Sacrum 
Ziemi Mińskiej”, której uroczysta pre-
zentacja odbyła się 12 stycznia br.  
w Mińsku Mazowieckim. 

Z zaproszenia skorzystali: wójtowie 
okolicznych gmin, radni Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, miejscowa prasa.

Prawie 500-stronnicowy album za-
wiera ponad 700 zdjęć, obrazujących 
obiekty sakralne powiatu mińskiego. 
Opatrzony jest wstępem Abp Henryka 
Hosera Biskupa Warszawsko-Praskiego.

 
Wydana publikacja jest hołdem od-

dawanym Janowi Pawłowi II jako Błogo-
sławionemu i jednocześnie Honorowemu 
Obywatelowi Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Ponadto wydawnictwo wiąże się ściśle 
z nadaniem w 1421 roku praw miejskich 
naszemu miastu oraz 590 leciem erygo-
wania parafii p.w. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim.

 
„Pełne uroku, ar-

tystycznie dojrzałe  
i wyraziste fotogra-
fie przedstawiają 
świątynie znajdu-
jące się na terenie 
Powiatu Mińskiego. 
Możemy je podzi-
wiać w ich architek-
tonicznym pięknie  
i głębi teologicznego 
przesłania elemen-
tów wystroju”. 

O wyjątkowości 
dzieła stanowi fakt, 
iż zdjęcia wykony-

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mińsku 
Mazowieckim zaprosiła do współpracy  
w organizacji feryjnego spotkania dzie-
ci z teatrem - Krakowskie Biuro Promo-
cji Kultury ze spektaklem „O Piecyku  
i Kurzyku” i „Opowieści smutnej rzeki” 
oraz „Sznurkowe skrzaty” i „Magiczna 
Trupa Robinsona Bluesa” w wykonaniu 
aktorów Wielkiego Koła – Teatru im. 
Jacka Łabacza z Będzina. 

Spektakle wystawione przez Krakow-
skie Biuro Promocji Kultury to ekolo-
giczne show przygotowane przez „Teatr 
Pozytywka” związane z zanieczyszcze-
niem wód i lasów oraz  z dzikimi wysy-
piskami. Niesamowite kostiumy, dużo 
piosenek, i fakt, że każdy z małych wi-
dzów mógł stać się bohaterem opowiada-
nych historii sprawił, że tak ważny temat 
jak ochrona środowiska został w łatwy  
i przyjemny sposób przekazany najmłod-
szym widzom. 

Odwieczna rywalizacja dobra ze 
złem, gdzie jak w bajce - wszystko koń-
czy się dobrze, to fabuły opowieści Te-
atru – Wielkie Koło z Będzina. Nie były to 
przestawienia w formie zwykłej historii, 
podczas której zadanie małego widza 
ograniczało się do oglądania i słuchania 
wypowiadanych przez aktorów dialogów, 

lecz do aktywnego uczestniczenia w nim. 
Wyposażając w dobry humor, pomysły jak 
pomóc bohaterom 
widowisk, dzieci 
wyruszały w kolejną 
tajemniczą podróż 
wypełnioną nieocze-
kiwanych zdarzeń, 
magii i uśmiechu. 
Niepowtarzalnym 
walorem całości 
było zderzenie ak-
torów w maskach 
w żywym planie  
z lalkami – pacynka-
mi oraz muzyką gra-
ną na żywo. 

Widowiska te-
atralne to wspa-
niała forma ak-
tywizacji dzieci, 
która poprzez muzykę  
i działania te-atral-
ne pozwala uru-
chomić integrację, 
budowanie więzi,  
w tym przyjaźni 
i zrozumienia. To 
gwarancja interak-
tywnej zabawy ze  
światem teatru. 

Spektakle teatralne w czasie zimowych ferii

wano w różnych porach roku i dobrane 
z mistrzowską precyzją komponują się w 
harmonijną, klimatyczną całość.

Publikacja  jest dostępna w Muzeum 
Ziemi Mińskiej przy ul. Okrzei 16 oraz  

w księgarniach w Mińsku Mazowieckim.
(red.) 

Fot. z arch UM
Muzeum Ziemi Mińskiej
tel. 25 759 67 15
www.muzeum-minskmaz.home.pl

Karolina Łysiak
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Pięć organizacji pozarządowych 
prężnie funkcjonujących na terenie 
Mińska Mazowieckiego było animato-
rami niedzielnych, 22 stycznia, obcho-
dów 149 rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego. 

Przedsięwzięcie mające miejsce na 
cmentarzu parafialnym w Mińsku Ma-
zowieckim uświetnili swoją obecnością 
wiceburmistrz Mińska Mazowieckiego 
Krzysztof Michalik, dyrektor Muzeum 
Ziemi Mińskiej Leszek Celej, radny miej-
ski Robert Ślusarczyk oraz przedstawi-
cielka biura posła na Sejm RP Czesława 
Mroczka Alicja Rosołowska. 

Historia lubi zataczać krąg. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Mińsku 
Mazowieckim po wielu latach  posta-
nowił ożywić sportowe tereny Lasów 
Państwowych, rozciągających się po-
między ul. Stankowizna, Sportową, 
Chochołowską oraz miejscowościami 
Chochoł i Gliniak. Wiele lat temu na 
tych terenach funkcjonowały ścieżki 
zdrowia, po których dziś nie ma  śla-
du. Od lat, w sposób bardziej lub mniej 
formalny, tereny leśne służyły miesz-
kańcom miasta do aktywnego spędza-
nia czasu wolnego: latem jako teren 
pod nornic walking, wycieczki rowe-
rowe, piesze i biegi, zimą jako dosko-
nałe tereny pod wycieczki na sankach.

Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców było zawarcie przez MOSiR 
w dniu 16 grudnia 2011 umowy partner-
skiej z Towarzystwem Narciarskim „ Bie-
gówki” z Warszawy. W treści dokumentu 
określono zasady współpracy w ramach 
patronatu nad wytyczeniem i utrzyma-
niem tras do uprawiania narciarstwa bie-
gowego w stylu klasycznym. Naturalną 
konsekwencją umowy partnerskiej było 
podpisanie w dniu 23 stycznia br. (dzień 
po przypadającym na 22 stycznia Świato-
wego Dnia Śniegu) porozumienia pomię-
dzy Nadleśnictwem Mińsk Mazowiecki a 

Czas na biegówki

Łącznie w upamiętnieniu bohaterskie-
go zrywu Polaków wzięło udział kilka-
dziesiąt osób, wśród których większość 
stanowili młodzi mieszkańcy miasta nad 
Srebrną. Uczestnicy obchodów stali się 
m.in. świadkami składania okoliczno-
ściowych wiązanek kwiatów i przemar-
szu pocztów sztandarowych. Z krótkim, 
acz rzeczowym przemówieniem poświę-
conym powstaniu styczniowemu wystąpił 
przed zgromadzonymi osobami Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego Tomasz Adamczak. 

Na program uroczystości złożyła się 
ponadto modlitwa za dusze poległych  

MOSiR, na mocy którego zostaną utwo-
rzone na terenie Lasów Państwowych 
trasy do narciarstwa biegowego.

W najbliższym czasie, jeżeli aura 
pozwoli, pracownicy Ośrodka wyznaczą 
za pomocą sprzętu do zakładania śla-
dów YTS Lightweight Tracksetter kilka 
tras o zróżnicowanym stopniu trudności.  
W tym sezonie nie pojawią się jeszcze 
jasne i czytelne oznaczenia przebiegu 
szlaków - trzeba będzie się pilnować wy-
tyczonego śladu. Plany na lata następne 
przewidują oznakowanie tras, umiesz-
czenie mapek i regulaminu w gablotach 

oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu 
do narciarstwa biegowego w budynku 
MOSiR przy ul. Sportowej 1, skąd bę-
dzie można rozpocząć swoje wędrówki 
po pięknych, zaśnieżonych lasach, oka-
lających południowo-wschodnią część 
miasta. 

Wszystkim miłośnikom sportów 
zimowych Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji oraz Nadleśnictwo Mińsk ży-
czy miłego wypoczynku na łonie natury. 
Mamy nadzieję, że w wyniku podjętej 
inicjatywy zrodzą się talenty na miarę 
Justyny Kowalczyk …

Dyrektor MOSiR. Fot. z arch. MOSiR

i zmarłych powstańców oraz salwa hono-
rowa oddana z pamiątkowej broni. Nie-
dzielną imprezę patriotyczną zakończyło 
okolicznościowe spotkanie, w czasie któ-
rego nie zabrakło rozmów dotyczących 
trudnych losów polskiego narodu. 

Grono organizatorów upamiętnienia 
kolejnej rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego utworzyli: Związek Har-
cerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa 
Rzeczpospolitej, Towarzystwo Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego, Towarzystwo Pa-
mięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich i Klub 
Dawnych Motocykli „Magnet”. 

Tomasz Adamczak
Fot. z arch. TPMM

Niedzielna gloria victis
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W dniu 4 lutego w Warszawie od-
były się Mistrzostwa Mazowsza Junio-
rek Młodszych i Juniorów Młodszych  
w Judo. 

Wspaniały sukces odnieśli zawodnicy 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo 
KONTRA z Mińska Mazowieckiego, pod-
opieczni trenera Zdzisława Wiącka.

Srebrne medale zdobyły: Katarzyna 
Przyczyna w wadze 40kg i Paulina Przy-
czyna w wadze 57kg. Brązowy medal 
zdobył Tomasz Sternicki w wadze 55kg.  
Mikołaj Popis zajął V miejsce w wadze 
66kg.

Medaliści wygrali po 3 walki, zdobyw-
ca  piątego miejsca wygrał 2 walki.

 
Grażyna Wiącek

Fot. z arch. UKS Judo Kontra

50 LAT MINĘŁO ...
Złote Gody w Mińsku Mazowieckim.

W dniu 14 lutego b.r., w Miejskim 
Domu Kultury w Mińsku Mazowiec-
kim odbyła się uroczystość wręczenia  
Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie.

 Na uroczystość zaproszono 27 
par małżeńskich z Mińska Mazowiec-
kiego, które przeżyły razem co naj-
mniej 50 lat. Medale wręczał Dostoj-
nym Jubilatom Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki – Marcin Jakubowski. 

Poniżej zamieszczamy listę odzna-
czonych par małżeńskiech:

• Anuszewscy Jadwiga i Jerzy
• Bartniccy Genowefa i Józef
• Chłopik Ewa i Jan
• Ciechańscy Elżbieta i Stanisław
• Ciszkowscy Bogusława i Kazimierz
• Frelak Wacława i Jan
• Gałązka Janina i Jan
• Gańko Halina i Alfons
• Janus Marianna i Zygmunt
• Korzeniewscy Zofia i Tadeusz
• Królak Helena i Stefan
• Królikowscy Helena i Aleksander
• Ładno Helena i Wojciech
• Maciejewscy Janina i Jan
• Nowosad Hanna i Wiesław
• Odważni Halina i Ryszard

• Ostrowscy Krystyna i Andrzej
• Ostrowscy Marianna i Wiesław
• Perzanowscy Barbara i Leopold
• Pietrzak Maria i Andrzej
• Pustoła Stanisława i Czesław
• Rawscy Regina i Józef
• Rydzińscy Janina i Waldemar
• Siekierzyńscy Marianna i Janusz
• Siwak Janina i Ireneusz
• Tkacz Julianna i Hipolit
• Zatorscy Jadwiga i Kazimierz

Wszystkim parom składamy gratula-
cje oraz najlepsze życzenia pomyślności 
i szczęścia w życiu rodzinnym.

 (red)
Fot. z arch. UM

Sukcesy mińskich judoków
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O potrzebie ustawicznego podnoszenia 
wiedzy nie trzeba nikogo przekonywać. 
Jak jednak namówić grupę starszych lu-
dzi, by zechcieli się włączyć, zaangażować 
i zachęcić innych do zdobywania wiedzy  
w każdym wieku. 

Na problem ten zwróciła przed laty 
uwagę pani prof dr n.med Halina Szwarc.
Ona to, jako pierwsza w Polsce powoła-
ła do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Warszawie w 1975 r. Ta forma akty-
wizacji pokolenia ludzi starszych upo-
wszechniła się stopniowo w całej Polsce. 
Obecnie jest ich w Polsce ok. 300.

Jako 111 UTW w 2007 r.został zorga-
nizowany MUTW. Stało się to z inicjaty-
wy   pań: Marii Górskiej, Jadwigi Czaj-
ki, Elżbiety Janke, Wandy Rombel oraz 
ówczesnego Burmistrza Pana Zbigniewa 
Grzesiaka. Dobrym duchem przedsię-
wzięcia była ówczesna dyr. MDK Elżbieta 
Kalińska.

Opracowano program UTW i rozpo-
częto nabór słuchaczy. Inauguracja roku 
akademickiego odbyła się w piątkowy 
wieczór 16 lutego 2007 r. Funkcjonowa-
nie MUTW było wówczas zadaniem samo-
rządowym.

W roku 2009 zadanie to przejęło Sto-
warzyszenie „Radość Trzeciego Wieku”

Warunkiem funkcjonowania UTW 
jest przyjęcie patronatu uczelni wyższej 
/Uniwersytet Przyrodniczo - Humani-
styczny w Siedlcach/ i powołanie rady 
programowej.

Program UTW zakłada prowadzenie 
wykładów interdyscyplinarnych z różnych 

Samorząd Uczniowski naszej szko-
ły zainicjował cykl spotkań ze znanymi 
mińszczanami - absolwentami Piątki.

 Pierwszym gościem był burmistrz na-
szego Miasta Marcin Jakubowski. Wspo-
minał on lata spędzone w SP5, przyzna-
jąc, że nie należał do najgrzeczniejszych 
uczniów, ale starał się uczyć jak najle-
piej. Opowiadał o swoich nauczycielach, 
szkole średniej, studiach, pracy i rodzi-
nie, której z uwagi na pełniony urząd nie 
poświęca tyle czasu, ile by sobie życzył.

Pytania uczniów skłoniły go do 
przedstawienia oferty kulturalno-ro-
zrywkowej, jaką miasto dysponuje 
dla dzieci i młodzieży oraz planów 
rozwoju Mińska. Podkreślił, że każdy 
z mieszkańców odpowiedzialny jest  
w różnej mierze za jego rozwój, a spo-
ry ciężar spoczywa na jego barkach. 
Stara się sprostać temu wyzwaniu jak 
najlepiej potrafi - dla dobra miasta.

Mariola Kruszewska
Fot. z arch. SP Nr5

Spotkania z absolwentami SP Nr5

V LECIE MIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
dziedzin wiedzy m,in. historii sztuki, fi-
lozofii i etyki, psychologii i problematyki 
zdrowotnej, wiedzę o regionie - posze-
rzaną o wycieczki, wyjazdy do teatrów.

Drugą ważną formą pracy są warsz-
taty z: informatyki, gimnastyki, zajęć 
z Nordic Wolking, malarstwa, decupa-
ge. Własne osiągnięcia zainteresowani 
słuchacze prezentują w czasie spotkań  
w Zielonym Domku.

W okresie 5 lat mieliśmy okazję gościć 
wielu ciekawych ludzi nauki, kultury, te-
atru, mediów, działaczy samorządowych. 
Sukces organizacyjny naszych działań nie 
byłby możliwy bez pomocy władz samo-
rządowych miasta, gminy i powiatu.

Rok 2012 został ustanowiony przez 
Radę UE Europejskim Rokiem Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Międzypo-
koleniowej. Senat Polskiego Parlamentu 
ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku. Oznacza to, że za-
równo UE jak i najwyższe władze RP trak-
tują problemy ludzi starszych jako istotne 
społecznie i politycznie.

Słuchacze MUTW włączyli się swoją 
pracą w ten europejski ruch, wpisując 
miasto Mińsk Mazowiecki na mapę pol-
skich UTW.

Jadwiga Maciejewska
Fot. z arch. UM
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Odnowiony CERTYFIKAT ISO

Dwa dni wnikliwego sprawdzania 
działalności Urzędu w szczególności  
w zakresie jakościowej strategii rozwo-
ju Miasta, nadzorowania pracy Urzędu 
przez Kierownictwo, zarządzania zaso-
bami ludzkimi oraz infrastruktury i śro-
dowiska pracy w zakresie rozpatrywania 
skarg i wniosków, badania satysfakcji 
Klienta i funkcjonowania Biura Obsługi 
Klienta, doskonalenia świadczenia usług, 
działań korygujących i zapobiegawczych  
– tak przebiegał audit przeprowadzo-
ny w dniach  12 i 13 stycznia b.r. przez 
auditora Jednostki Certyfikującej TÜV 
Rheinland.  Był to audit odnowienio-
wy, który miał za zadanie ustalenie czy 
Urząd Miasta zarządzany jest zgodnie  
z wymaganiami normy ISO 9001:2008 
oraz ustalenie, czy w Urzędzie funkcjo-
nują mechanizmy zapewniające wysoki 
poziom świadczenia usług.

Na spotkaniu podsumowującym au-
ditor bardzo dobrze ocenił funkcjono-
wanie Systemu Zarządzania Jakością 
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Na podstawie danych pozyskiwanych  
w trakcie auditu stwierdził zaangażowa-
nie kierownictwa w doskonalenie  jako-
ści świadczonych usług wyrażające się 
m.in. w stałym ułatwianiu  dostępu do 
usług Urzędu, upraszczaniu procedur  
i skracaniu terminów załatwiania spraw. 
Auditor podkreślił także wysoką wiedzę, 
umiejętności i kreatywność pracowników 
zaangażowanych w działalność Urzędu. 
Zaznaczył również, że stosunkowo duża 
liczba Klientów Urzędu Miasta wypełniła 
zarówno w formie tradycyjnej, jak rów-
nież za pomocą internetu ankiety oce-
niające jakość działań Urzędu. W 2011 
r. ankiety wypełniło 118 osób, z czego 
83%  bardzo dobrze i dobrze oceniło pra-
cę Urzędu. Szczególnie wysoko oceniono 
kompetencje i fachowość urzędników 
oraz  udzielanie pełnej i wyczerpującej 
informacji.

Audit zewnętrzny nie wykazał naj-
mniejszych uchybień, dzięki czemu 
Urząd Miasta może posługiwać się certy-
fikatem ISO 9001:2008 przez kolejne trzy 
lata, tj. do dnia  25 stycznia 2015 r.

Jadwiga Frelak
Pełnomocnik ds. Systemu

Zarządzania Jakością

ul. Konstytucji 3-go Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 53 00 - centrala, 
tel. (25) 759 53 11 - sekretariat, 

fax: (25) 758 40 25

boi@umminskmaz.pl, 
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minskmaz.bip-gov.info.pl 
www.minsk-maz.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta: 
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 16.00, 
w środy w godz. od 8.00 do 17.00 
w piątki w godz. od 8.00 do 15.00 

Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 15.15 
w środy w godz. od 8.00 do 16.15 
w piątki w godz. od 8.00 do 14.15

Burmistrz Miasta lub Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów
w każdą środę w godz. 12.00-17.00. 

W każdą pierwszą środę miesiąca od dnia 1 stycznia 2012 r.
przyjmowani są interesanci  

w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.

TEMAT NUMERU

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
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WYDZIAŁ INWESTYCJI INWESTYCJE  2012 cz.I

Realizacja rozbudowy i remontu 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum 
Miejskiego Nr 1 ma na celu podniesie-
nie jakości świadczonych usług eduka-
cyjnych. Poprzez rozbudowę zostanie 
zwiększona: ilość sal dydaktycznych, 
pomieszczeń biblioteki oraz powierzch-
nia zaplecza sportowego. Ponadto szko-
ła nie będzie posiadała barier architek-
tonicznych.

W ramach budowy zaplecza sporto-
wego zostanie wykonana hala sportowa 
wraz z zapleczem sanitarnym, boisko 
wielofunkcyjne z bieżnią do biegów na 
60 m ze skrzynią do skoku w dal. Zasad-
niczą część rozbudowy obejmie budowa 
sali gimnastycznej, która jest salą wie-
lofunkcyjną o wymiarach boiska do piłki 
ręcznej 40m x 20m, z obejściem ok. 1,3 
m wzdłuż boiska i ok. 2,4 za bramkami. 
Na sali będzie można prowadzić zajęcia 
z koszykówki (boisko 15,0 m x 28,0 m) 
oraz siatkówki (na 3 boiskach o wymia-
rach 9,0m x 18m równocześnie). Podłoga 
w sali sportowej zostanie wykonana jako 
wentylowana, elastyczna, drewniana na 
ruszcie systemowym. W podłodze zostaną 
zamontowane gniazda dla słupków i bra-
mek. Na ścianach zostaną zamontowane 
dwa kosze składane elektrycznie do gry  
w koszykówkę. Na sali będą również za-
montowane drabinki gimnastyczne na 
ścianie południowej sali i trybuny stałe 
mieszczące 290 osób, zostanie również za-

montowana tablica wyników. Ściany i sufit 
sali zostaną częściowo wyłożone płytami 
akustycznymi w celu poprawy akustyki. 

Sala gimnastyczna będzie miała 
możliwość prowadzenia zajęć w 3 gru-
pach dzięki  2 elektrycznym kurtynom.  
W celu poprawy komfortu osób korzystają-
cych sala została wyposażona w wentyla-
cję mechaniczną nawiewno - wyciągową. 
Zaplecze sali gimnastycznej zlokalizowano 
na parterze budynku w bezpośrednim są-
siedztwie sali gimnastycznej. Mieszczą się 
w nim w szczególności: dwa zespoły szat-
niowo - sanitarne, magazyny sprzętu spor-
towego, pomieszczenia dla nauczycieli.

Boisko wielofunkcyjne mieszczące się 
na zewnątrz budynku będzie miało szero-
kość 23 m, w tym 1,5 m strefy bezpie-
czeństwa z obu stron oraz długość 45 m, 
w tym 2,5 m strefy bezpieczeństwa za 
każdą z linii bramkowych. Nawierzchnia 
boiska zostanie pokryta sztuczną trawą. 
Na nawierzchni zostaną wymalowane 
linie boiska do gry w piłkę ręczną, mini 
piłkę nożną. Boisko zostanie ogrodzone 
siatką polipropylenową, tłumiącą ude-
rzenia piłki oraz wyposażone w  system 
oświetlenia.

Bieżnia do biegów będzie składała się 
z trzech torów o szerokości 1,17 m każdy 
i długości 73,15 m. oraz z odcinka star-
towego o długości 2,05 m z możliwością 
pomiaru biegów na 30m, 40m, 50m, 60 
m i wybiegu za metą o długości 11 m. 
Nawierzchnia bieżni zostanie wykonana 

jako poliuretanowa. Za wybiegiem zosta-
nie umieszczona skrzynia do skoku w dal  
o wymiarach 7,0 x 3,71 m wypełniona pia-
skiem. Przed skrzynią na środkowym torze 
zostanie wbudowana belka do wybicia. 
W ramach rozbudowy powstaną 4 sale 
dydaktyczne  na I piętrze oraz biblioteka 
na II piętrze.

Remont istniejącego budynku szkoły 
został zakończony i polegał na wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej, docieple-
niu ścian i stropu wraz z wymianą ob-
róbek blacharskich. Wewnątrz budynku 
wymieniono drzwi wewnętrzne, parape-
ty. Ponadto zmieniono układ niektórych 
ścianek działowych, aby poprawić funk-
cjonalność obiektu. W łazienkach, ko-
rytarzach i salach lekcyjnych, pomiesz-
czeniach administracyjnych wymieniono 
podłogi, zamontowano sufity podwiesza-
ne oraz wyrównano powierzchnię tyn-
ków. Na ścianach w korytarzach została 
wykonana lamperia z marmolitu. Ściany 
sal dydaktycznych, pomieszczeń admi-
nistracyjnych oraz korytarza zostały po-
kryte farbą lateksową.

W ramach zadania wykonano również 
zagospodarowanie terenu wraz z małą 
architekturą. Nowy wizerunek szkoły 
zapewniło zagospodarowanie terenu po-
przez budowę dróg i chodników, montaż 
ławek z klombami na zewnątrz budynku.

Planowany termin oddania do użyt-
kowania części rozbudowanej - połowa 
2012r.

Remont oraz rozbudowa boiska i budynku Szkoły Podstawowej  
Nr 1  i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
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  W latach 2012-2013 zostanie roz-
budowana Miejska Szkoła Artystyczna. 
Rozbudowa Miejskiej Szkoły Artystycz-
nej będzie polegała na dobudowie 
nowego skrzydła edukacyjnego za-
wierającego sale edukacyjne do pro-
wadzenia zajęć zbiorowych tj. rytmiki, 
kształcenia słuchu, audycji muzycz-
nych, plastyki, żywego słowa, rozbu-
dowę istniejącej sali koncertowej na 
428 miejsc.

Sala koncertowa będzie miała po-
wierzchnię 314,5 m2 wraz ze sceną. 
Będzie ona mieściła 386 osób na parte-
rze oraz 31 osób na dwóch balkonach. 
Balkony będą znajdowały się po prawej 
(18 osób) i lewej (13 osób) stronie sce-
ny. Pomiędzy balkonami znajdzie się po-
mieszczenie dla reżysera. Scena o  po-
wierzchni 110 m2 zostanie usytuowana 
w północnej części sali. 

Za sceną będą znajdowały się po-
mieszczenia techniczne, toalety. W 
tylnej części sceny  umieszczono do-
datkowe wejście połączone z pochylnią  
z poziomem szkoły, umożliwiające trans-
port ciężkich instrumentów. Ściany w sali 
koncertowej zostaną wyłożone panelami 
akustycznymi, natomiast na suficie zo-
staną zamontowane ekrany akustyczne. 
Na podłogę zostanie położony parkiet.

Część dydaktyczna będzie znajdowa-
ła się od północnej strony. Na parterze 
będą znajdowały się 3 sale dydaktyczne, 
na piętrze zaś 3 sale dydaktyczne oraz 
3 sale do nauczania indywidualnego. 
Sale dydaktyczne będą posiadały odpo-
wiednią akustykę poprzez zastosowanie 
paneli akustycznych. Podłogi zaś zostaną 
wykonane z linoleum.

Elementem łączącym część istnieją-
cą i rozbudowaną  będzie patio. Będzie 

ono znajdowało się w części centralnej 
projektowanego kompleksu. Patio będzie 
mogło pełnić zarówno funkcję wystawo-
wą jak i kameralnej sali koncertowej.

W ramach rozbudowy zostanie  
również wymieniona stolarka okienna  
i drzwiowa. Budynek zyska nowy wizeru-
nek poprzez zastosowanie ciemno szarej 
i srebrnej okładziny ściennej ozdobio-
nej dodatkowo kolorowymi elementami 
podkreślającymi wejścia. Od strony po-
łudniowej zostanie wykonana z paneli 
aluminiowych.

Rozbudowana szkoła artystyczna po-
zwoli na poprawę warunków nauczania 
oraz umożliwi organizowanie koncertów, 
przedstawień etc.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Fot. z arch. UM

Rozbudowa miejskiej Szkoły Artystycznej I-go 
stopnia wraz z salą koncertową 
w Mińsku Mazowieckim

I N F O R M A C J A
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. Wydział Spraw Spo-

łecznych został przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki.
Wydział Spraw Społecznych rozpatruje i rozstrzyga w sprawach:
- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków  
z tytułu urodzenia dziecka, dodatków mieszkaniowych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I N F O R M A C J A 
Nawiązując do informacji ze stycznia bieżącego roku ponownie informuje, że istnieje możliwość dofinansowania przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w wysokości do 100% kosztów 
kwalifikowanych zadań polegających na zdjęciu, zabraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, z terenów 
nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej. 

Z uwagi na małą liczbę wniosków o dotację na realizację wyżej wymienionego zadania informuję, że przedłużam ter-
min na ich składanie do 9 marca 2012 roku. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki -  
www.minsk-maz.pl, w zakładce: Miasto: w kategorii: Ochrona Środowiska.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 Miasto Mińsk Mazowiecki  aktywnie 
uczestniczy w pozyskiwaniu zewnętrz-
nych środków finansowych zarówno na 
inwestycje (tak zwane projekty twar-
de) jak i w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki (projekty mięk-
kie). Zaowocowało to pozyskaniem  
funduszy na przedsięwzięcia, które 
Miasto Mińsk Mazowiecki zamierza re-
alizować w roku 2012. 

W dniu 1 lutego br. Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski 
podpisał umowę z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego na udzielenie finanso-
wego wsparcia w kwocie 1.832.215,18 zł 
na realizację przedsięwzięcia polegają-
cego na budowie 3 segmentów budynku 
mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 75 
w Mińsku Mazowieckim, w wyniku które-
go powstanie 36 lokali socjalnych. 

W minionym roku Miasto złoży-
ło wniosek do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych na dofi-
nansowanie projektu: ”Przeciwdziałanie 
wykluczeniu informacyjnemu poprzez 
wyposażenie jednostek organizacyjnych 
Miasta Mińsk Mazowiecki w najnowsze 
techniki informacyjne”.  Wniosek obec-
nie jest w trakcie oceny merytorycznej. 
W ramach projektu jednostki organi-
zacyjne Miasta Mińsk Mazowiecki  oraz 
jednostki kultury zostaną wyposażone  
w nowoczesny sprzęt komputerowy  
i sieć lokalną. Ponadto placówki eduka-
cyjne zostaną wyposażone w tablice in-
teraktywne, a infrastruktura techniczna 
zostanie dostosowana do prowadzenia 
dziennika elektronicznego. W ramach 
projektu zamontowane zostaną hotspo-
ty przy Przedszkolu Miejskim nr 3 oraz 

przy budynku Miejskiego Domu Kultury. 
Łączna wartość dofinansowania może 
wynieść nawet 4 981 055,06 zł.

W styczniu br. został złożony wnio-
sek o dofinansowanie budowy zaplecza 
sportowego przy Szkole Podstawowej  
Nr 1 i Gimnazjum Miejskim Nr 1 z Fun-
duszu Kultury Fizycznej w ramach „Pro-
gramu Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Mazowieckiego na 2012 rok”. 
Przedmiotem przedsięwzięcia objętego 
wnioskiem jest budowa hali sportowej 
wraz z zapleczem oraz boiska wielofunk-
cyjnego wraz z bieżnią do biegów na 60 
m ze skrzynią do skoku w dal.

W marcu br. zostaną ogłoszone rów-
nież wyniki konkursu w ramach Rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła”  
w ramach, którego Miasto aplikowało  
o fundusze na utworzenie szkolnego pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 
oraz na modernizacje szkolnego placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5. 

Finansowanie zewnętrzne w tym 
projekcie skonstruowane jest w syste-
mie 50/50. Łącznie na obydwa przed-
sięwzięcia Miasto wnioskowało o kwotę  
203 000,00 zł.

Miasto stara się również o pozyska-
nie środków na przebudowę targowiska 
miejskiego w ramach działania 321 „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacja  
z PROW może tu wynieść do 1 mln zł.

Rok 2012 będzie również rokiem ak-
tywnego poszukiwania środków oraz wy-
korzystywania już pozyskanych środków 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.

W listopadzie 2011r. cztery mińskie 
szkoły podstawowe rozpoczęły realizację 
zajęć  w ramach projektu systemowego 
pt. „Indywidualizacja procesu naucza-
nia w klasach I-III szkół podstawowych  
w Mińsku Mazowieckim”. W ramach 
projektu  prowadzone są zajęcia do-
datkowe, opracowane przez pedagogów 
na podstawie indywidualnych diagnoz  
i potrzeb uczniów klas I-III. W projekcie 
zaplanowano 13 różnego typu zajęć, za-
równo zajęcia wspomagające jak i zaję-
cia dla dzieci uzdolnionych. Zakupiono 
również doposażenie bazy dydaktycznej 
za łączną kwotę 170 960.65 zł. Wszyst-
kie szkoły zostały wyposażone w tablice 
interaktywne, projektory multimedial-
ne, laptopy oraz pomoce dydaktyczne 
dobrane do poszczególnych typów zajęć.

Projekt dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Bieżący rok będzie również rokiem 
intensywnego poszukiwania możliwości 
pozyskania funduszy unijnych oraz kra-
jowych mogących wspomóc budżet mia-
sta. Instytucje Pośredniczące planują 
wiele konkursów, w których Miasto Mińsk  
Mazowiecki zamierza aplikować.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku w peł-
nym zakresie funkcjonuje już Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – czyli spis przedsiębior-
ców - osób fizycznych działających na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra 
Gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesione zostały dane 
wszystkich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, zgromadzone dotychczas w ewidencji działalności gospo-
darczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiona została również właściwość miejscowa urzędów w zakresie rejestracji przedsię-
biorców. Oznacza to, że wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wzno-
wienie działalności lub jej wykreślenie przedsiębiorca można złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy lub 
elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne. 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie do CEIDG 
mają obecnie formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 

Więcej informacji na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl

I N F O R M A C J A

Informacja o planach wykorzystania i pozyskiwania  środków pomocowych 
oraz funduszy unijnych przez Miasto Mińsk Mazowiecki w roku 2012

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

I N F O R M A C J A
             Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2012 r. ustaliłem, a w dniu 6 lutego 2012 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący działki gruntu, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, oznaczone nu-
merami: 3943/7 przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 23, 3943/5 przy ul. Mikołaja Kopernika 14, 3932/5  przy ul. Stefana 
Okrzei 35, 705/4 przy ul. Topolowej 10 i 3933/54 przy ul. Nadrzecznej 10, przewidziane do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 od 
dnia 6 lutego 2012 r. do dnia 27 lutego 2012 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

BIURO RADY MIASTA

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

I N F O R M A C J A
     Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 
z późn.zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 2 lutego 2012 r. ustaliłem, a w dniu 6 lutego 2012 r. podałem do publicznej 
wiadomości wykaz obejmujący niżej wymienione nieruchomości położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do oddania w dzierżawę :
1) stanowiska handlowe oznaczone numerami porządkowymi 22 i 23 oraz 24A na targowisku miejskim przy  
      ul. Chełmońskiego 2c.
2) działka gruntu Nr 2118/13 o powierzchni 161 m2,  położona przy ul. Józefa Piłsudskiego.
       
Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 na okres 
od dnia 6 lutego 2012 roku do 27 lutego 2012 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Biuro Rady Miasta 
uprzejmie informuje, 

że korespondencję
do Radnych Rady Miasta  

Mińsk Mazowiecki
można kierować na adres 

e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl

lub 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 

ul. Konstytucji 3-go Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się również pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący
pełnią dyżury w  Urzędzie 

Miasta w pok. nr 117
w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00,

natomiast  radni pełnią dyżury,
w każdą środę

w godz. 15.00-17.00,
tel. (25) 759 53 72 
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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,  z późn. zm.), 
§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 
r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. 
U. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834)  
i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 27 października 2011 r.  
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji woj-
skowej w 2012 r.  ( Dz. U. Nr 245, poz.1463) 
podaje się do publicznej wiadomości informa-
cję  o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej  
w 2012 r.

1. W okresie od dnia 6 lutego do dnia 30 marca 
2012 r. przeprowadzona zostanie na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego kwalifikacja wojsko-
wa mężczyzn urodzonych w 1993 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w terminie, o którym mowa w ust.1, 
podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 
1988-1992, którzy nie posiadają określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się przed powiatowymi komisja-
mi lekarskimi wzywa się osoby urodzone w latach 
1991-1992, które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo 
niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo 
niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej.

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety 
urodzone w latach 1988 – 1993, posiadające kwa-
lifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej 
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub aka-
demickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach 
lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych albo będą-
ce studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie 
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązko-
wi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  (Dz. 
U. Nr 54, poz. 321). 

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat 
życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdol-
ności do czynnej służby wojskowej.

6. Kwalifikację wojskową osób, o których mowa 
w ust. 1-5, zameldowanych na pobyt stały lub 
czasowy trwający ponad trzy miesiące, prze-
prowadzą niżej wymienione powiatowe komisje 
lekarskie:

7. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci 
miast) wzywają osoby, o których mowa  w ust. 
1-5, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
za pomocą wezwań.

8.Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej 
po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi mia-
sta ) - dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, dokument 
potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się 
do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  
w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację 
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycz-
nych, przeprowadzonych w okresie dwunastu 
miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – ak-
tualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez na-
krycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom 
wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiada-
ne kwalifikacje zawodowe.

9. Osoba, która stawała już do kwalifikacji woj-
skowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi 
miasta) – dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, dokument 
potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się 
do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  
w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację 
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycz-
nych, przeprowadzonych w okresie dwunastu 
miesięcy przed denim stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – woj-
skowy dokument osobisty oraz dokumenty po-
twierdzające poziom wykształcenia lub pobiera-
nie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

10. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wy-
znacza osobie inny termin stawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, 
jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może 
stawić się w określonym terminie i zawiadomi 
o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) 
do dnia, w którym była obowiązana stawić się 
do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi doku-
ment potwierdzający przyczyny niestawienia się.

11. Osoby, podlegające stawieniu się do kwa-
lifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego 
obowiązku w określonym terminie i miejscu, są 
obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu 
przeszkody.

12. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej 
stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (pre-

zydentem miasta), powiatową komisją lekarską 
oraz wojskowym komendantem uzupełnień, 
właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu 
stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy 
trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed 
wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), 
powiatową komisją lekarską oraz wojskowym ko-
mendantem uzupełnień, właściwymi ze względu 
na miejsce tego pobytu.

13. Osoby podlegające stawieniu się do kwa-
lifikacji wojskowej, które w okresie od dnia 
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej 
rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego 
lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 
miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza 
(prezydenta miasta), właściwego ze względu 
na ich nowe miejsce pobytu stałego lub poby-
tu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. 
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza 
im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej.

14. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifika-
cji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji 
wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić 
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się 
do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem 
miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych 
przypadkach właściwość miejscową ustala się 
według przepisów  art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z 
dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego.

15. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby 
podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiąz-
ku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym 
w obwieszczeniu.

16. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z usta-
wy lub przepisów wydanych na jej podstawie 
nie stawia się  do kwalifikacji wojskowej przed 
wójtem lub burmistrzem (prezydentem mia-
sta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym 
komendantem uzupełnień w określonym termi-
nie i miejscu albo nie przedstawia dokumen-
tów, których przedstawienie zostało nakazane 
oraz odmawia poddania się badaniom lekar-
skim podlega grzywnie  albo karze ograniczenia 
wolności zgodnie  z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy  
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

17. W razie niestawienia się do kwalifikacji woj-
skowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub 
burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na 
wniosek przewodniczącego powiatowej komisji 
lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupeł-
nień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji 
wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo 
zarządza przymusowe doprowadzenie przez Poli-
cję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

18. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem 
wojskowego komendanta uzupełnień mogą sta-
wić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B 
oraz ochotnicy, w tym kobiety,    do końca roku 
kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia 
cztery lata życia, niezależnie od posiadanych 
kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co 
najmniej osiemnaście lat życia.

WOJEWODA MAZOWIECKI

OBWIESZCZENIE WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO
z  dnia  20  stycznia  2012 r.

o  przeprowadzeniu  kwalifikacji  wojskowej  w  2012 r.

-WYCIĄG-
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INFORMACJA
o zorganizowanym wypo-
czynku zimowym dzieci  
i młodzieży z terenu miasta 
Mińsk Mazowiecki dofinan-
sowanym ze środków Miej-
skiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 
2012 rok

Miejska Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Mińsku Ma-
zowieckim zapewniła dzieciom i mło-
dzieży z terenu miasta wypoczynek 
zimowy w następujących formach:

1/ ferie w mieście:

a/ półkolonie
• w terminie od 16 do 20 stycznia 2012 r. 
oraz od 23 do 27 stycznia  2012 r. – dla 30 
dzieci wytypowanych przez pedagogów 
ze szkół podstawowych z terenu mia-
sta Mińsk Mazowiecki. Organizatorem 
półkolonii była Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „PRZEŁOM” w Mińsku Mazowieckim. 
Miejsce półkolonii – obiekt Klubu Osie-

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2012 ROK 
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, TEL. 25 759-53-33 

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy  
ul. Wyszyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury specjalistów, którzy udzielają bezpłatnych porad 
codziennie w godzinach 16.00-19.00:

PONIEDZIAŁEK – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy 
WTOREK – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
ŚRODA – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
CZWARTEK – kurator sądowy 
                 – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
PIĄTEK – prawnik 

Ponadto w Mińskim Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym kontynuowane będą w 2012 roku zajęcia w następujących
grupach terapeutycznych:

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz
- Grupa dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Terminy  spotkań:  03-04.III, 31.III.-01.IV, 05-06.V, 02-03.VI, 07-08.VII, 04-05.VIII, 01-02.IX, 06-07.X, 03-04.XI, 01-02.XII

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa pogłębionej psychoterapii „Mój problem” – dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- Cykl warsztatów uzupełniających program zapobiegania nawrotom
Terminy  spotkań: 17-18.III, 21-22.IV, 19-20.V, 16-17.VI, 21-22.VII, 18-19.VIII, 22-23.IX, 20-21.X, 17-18.XI, 15-16.XII 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 28-29.I, 30.VI-01.VII, 29-30.IX, 27-28.X

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień z Całodo-
bowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Łukowie. 

MKRPA

dlowego przy ul. Kopernika 5 w Mińsku 
Mazowieckim,
• w terminie od 16 do 20 stycznia 2012 r. 
oraz od 23 do 27 stycznia  2012 r. zajęcia 
na terenie szkół ogólnodostępne dla 
wszystkich dzieci. Organizatorami zago-
spodarowania czasu wolnego były nastę-
pujące szkoły: 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Koper-
nika 9 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Dą-
brówki 10 
- Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Mało-
polskiej 11 
- Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Sosn-
kowskiego 1
- Gimnazjum Miejskie Nr 1 przy ul. Ko-
pernika 9  (w terminie 16-20.01.2012 r.) 
- Gimnazjum Miejskie Nr 2 przy ul. Bu-
dowlanej 2 
- Gimnazjum Miejskie Nr 3 przy ul. Sien-
nickiej 17 
         Program zajęć półkolonii zimowych 
dostosowany był do zainteresowań dzieci 
i młodzieży przez co zapewniał im moż-
liwość udziału w zajęciach tj. kompute-
rowych, sportowych (w tym na świeżym 
powietrzu), tanecznych, artystycznych, 
plastycznych, decoupage, kulinarnych, 

filmowych, zabawie z językiem angiel-
skim, socjoterapeutycznych, świetlico-
wych (gry i zabawy dydaktyczne) oraz  
w licznych quizach i konkursach tema-
tycznych i sprawnościowych. 
b/ spektakle teatralne dla dzieci ze 
szkół podstawowych 
• w okresie ferii zimowych dzieci z te-
renu miasta Mińsk Mazowiecki miały 
możliwość udziału w spektaklach te-
atralnych, które wyświetlane były we 
wtorki (17.01.2012r., 24.01.2012r.)  
i czwartki (19.01.2012r. i 26.01.2012r.) 
o godz. 10.00 i 11.30 w Miejskiej Szkole 
Artystycznej przy ul. Armii Ludowej 27  
w Mińsku Mazowieckim. 
    
2/ obozy wyjazdowe: 

• obóz w Zakopanem zorganizowany 
przez Zgromadzenie Sióstr Loretanek 
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim w ter-
minie od 13 do 20 stycznia 2012 r. 
– dla 6 dzieci ze szkoły podstawowej  
z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. 

Łączna kwota dofinansowania wypoczyn-
ku zimowego w 2012 roku 
wyniosła 88 804,00 zł. 

Karolina Łysiak 
Inspektor ds. profilaktyki uzależnień                                                                                                
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1 do nr 29 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 
32 str. parzysta), Piękna, Józefa Piłsud-
skiego, Polowa, Bolesława Prusa, Szcze-
pana Redy, Różana, Siedlecka, Jerzego 
Skarżyńskiego, Stanisławowska, Szarych 
Szeregów, Michaliny Szczepankowskiej, 
Tartaczna, Warszawska (od nr 2 do nr 150 
parzyste), Wenecka, Wiśniowa, Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Zachodnia, Za-
wiszy, Zielona.           

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2: 
Stefana Batorego, Błonie, Pułkownika 
Zygmunta Chmieleńskiego, Bolesława 
Chrobrego, Stefana Czarnieckiego, Dą-
brówki (od nr 2 do nr 42a str. parzysta, 
od nr 1 do nr 25 str. nieparzysta), Jana 
Długosza, Juliana Grobelnego, Marii 
Grochowskiej, dr. Jana Huberta, Jaśmi-
nowa, Kazimierza III Wielkiego, Hipolita 
Konopki, Kościelna, Władysława Łokiet-
ka, Rodziny Łubieńskich, Jana Łupiń-
skiego, Malinowa, Jana Matejki, Adama 
Mickiewicza, Rodziny Nalazków, Ogro-
dowa, Przemysłowa, 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich, Mikołaja Reja, Sędomierska, 
Jana Sobieskiego, Andrzeja Struga, Jó-
zefa Sylwestrowicza, Śniadeckich (od nr 
1 do 9 str. nieparzysta), Warszawska (od 
nr 152 do końca parzyste i od nr 175 do 
końca nieparzyste), Stanisława Wigury, 
Franciszka Żwirki, Żwirowa.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4: 
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Mariana Benki, Bulwarna, Cicha , Dą-
brówki (od nr 44 do końca str. parzysta, 
od nr 27 do końca str. nieparzysta), Dol-
na, Juliana Grzeszaka, Górki, Gwardii 
Ludowej, Oskara Kolberga, Kosmiczna, 
Królowej Jadwigi , Bolesława Limanow-
skiego, 30 Lipca, Mieczysława Ługow-
skiego, Stanisława Mińskiego, Miodowa, 
Józefa Mireckiego, Nadrzeczna, Gabriela 
Narutowicza, Ignacego Paderewskiego, 
1-go PLM „Warszawa”, Sażyńskich, Sien-
nicka (od nr 1 do nr 27 str. nieparzysta  
i od nr 2 do nr 26 str. parzysta), Spółdziel-
cza, Stary Rynek, Szpitalna, Śniadeckich 
(od nr 17do nr 29 str. nieparzysta i od nr 
22 do nr 34 str. nieparzysta), Romualda 
Traugutta, Wincentego Witosa, Zgoda.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5: 
Generała Władysława Andersa, Arynow-
ska, Bagnista, Bankowa, Gen. Z. Ber-
linga, Boczna, Bohaterów Monte Cassi-
no, Marcina Borelowskiego, Budowlana, 
Bratnia, Ks. Stanisława Brzóski, Chabro-
wa, Józefa Chełmońskiego, Cienista, 
Marii Dąbrowskiej, Dębowa, Gdańska, 
Gnieźnieńska, Grabowa, Jagiellońska, 
Jasna, Karpacka, Karpatczyków, Kaszub-
ska, Porucznika Władysława Klimaszew-
skiego, Jana Kochanowskiego, Kołowa, 
Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, 
Ignacego Krasickiego, Kresowa, Kró-
lewiecka, Krótka, J. Kusocińskiego, 
Kwiatowa, Leśna, 11-go Listopada, Li-
tewska, Majątkowa, Majowa, Zuzanny 

UCHWAŁA NR XVI/133/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 
2012 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Mińsk Mazowiecki

Ze względu na to, iż ul. Chochołowska 
przebiega w granicach administracyjnych 
Miasta Mińsk Mazowiecki i Gminy Mińsk 
Mazowiecki niezbędna jest wspólna re-
alizacji przedmiotowego zadania. Pomoc 
finansowa zostanie przekazana Gminie 
Mińsk Mazowiecki na pokrycie kosztów 
związanych ze wspólną realizacją przed-
miotowego zadania. Kwota udzielonej 
pomocy finansowej w wysokości 2 690 
000,00 zł. pokryje wydatki na realizację 
przedmiotowego zadania w 2012r. w gra-
nicach administracyjnych gminy. 

Rozbudowana droga będzie służyła głów-
nie mieszkańcom Miasta Mińsk Mazowiec-
ki w szczególności ul. Mleczarskiej i ul. 
Wiejskiej. Istotnym z punktu widzenia 
konieczności rozbudowy ul. Chochołow-
skiej są trudności w poruszaniu się po  
drodze w okresie obfitych opadów. 

UCHWAŁA NR XVI/134/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 
2012 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego na pokrycie kosztów 
opracowania dokumentacji rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku 
od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do 
granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 
1 + 600 z podziałem na II etapy

W uchwale NR V/43/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 
2011 r   udzielono pomocy Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego na pokry-
cie kosztów opracowania dokumentacji 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 
– ul. Siennickiej w Mińsku Mazowieckim 
na odcinku od drogi krajowej nr 2 ( ul. 
Warszawska ) do granicy Miasta.

Pismem nr I-1/2220-1519/11/802.336.08 
z dnia 29.07.2011r. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie poin-
formował, że realizowana inwestycja nosi 
nazwę „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 
(km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazo-
wiecki w km 1 + 600 z podziałem na II eta-
py”,  w związku z czym MZDW wnioskuje 
o zmianę uchwały Rady Miasta w zakresie 
nazwy zadania, dla realizacji którego zo-
stała udzielona pomoc finansowa.

UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 
2012r. w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

Z dniem 1 września 2012 roku utworzo-
ny zostanie Zespół Szkół Miejskich Nr 1  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Koper-
nika 9, w skład którego wejdą: Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
oraz Gimnazjum Miejskie Nr 1 im. Gene-
rała Władysława Andersa.

Uchwała została podjęta po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty, Rad Pedagogicznych 
Szkół wchodzących w skład Zespołu oraz 
Związków Zawodowych.

UCHWAŁA NR XVI/136/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 
2012r. w sprawie założenia Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim

Z dniem 1 września 2012 roku powstanie 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mińsku Mazo-
wieckim, przy ul. Siennickiej 17. W roku 
szkolnym 2012/2013 planuje się urucho-
mienie 3 klas pierwszych. Powstanie no-
wej szkoły w bliskim sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej Nr 2 przyniesie korzystne 
zmiany w organizacji pracy tej placówki. 

UCHWAŁA NR XVI/137/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 
2012r. w sprawie ustalenia planu sie-
ci oraz granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Mińsk Mazowiecki 

 Uchwała określa obwody Szkół Podsta-
wowych Nr 1, 2, 4, 5, 6 obwiązujące od 
dnia 1 września 2012 roku. W związku 
m.in. z utworzeniem Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 zmianie uległy obwody Szkół 
Podstawowych Nr 1, 2 i 6. 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1:  
Adama Asnyka, Armii Ludowej, Elwiro- 
Michała Andriollego, Generała Józefa 
Bema, Ignacego, Daszyńskiego, Floren-
cja, Graniczna, Grzybowa, Jana He-
weliusza, Zofii Kalinowskiej, Zygmunta 
Kazikowskiego , Plac Jana Kilińskiego, 
Kolejowa, Konstytucji 3-go Maja, Miko-
łaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Li-
cealna , 1 Maja, Mała, Zofii Nałkowskiej, 
Stefana Okrzei, Elizy Orzeszkowej (od nr 
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Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej BIP  Urzędu 
Miasta www.minskmaz.bip-gov.info.pl oraz w Biurze Rady Miasta p. 116 w Urzędzie Miasta.

Małaszczyckiej, Małopolska, Mazurska, 
Mieszka I, Nowy Świat, Obrońców To-
bruku, Generała Leopolda Okulickiego, 
Olsztyńska, Elizy Orzeszkowej (od nr 31 
do nr 33 str. nieparzysta, od nr 34 do nr 
46 str. parzysta), Parkowa, Piasta, Emi-
lii Plater, Pomorska, Gen. Stanisława 
Popławskiego, A. Rapackiego, Władysła-
wa Reymonta, Braci Rokickich, Henryka 
Sienkiewicza, Generała Władysława Si-
korskiego, Słoneczna, Sudecka, Szcze-
cińska, Śląska, Świętokrzyska, Targowa, 
Tatrzańska, Topolowa, Toruńska, Juliana 
Tuwima, Warszawska (od nr 1 do nr 173 
str. nieparzysta), Warszawskie Przedmie-
ście, Wielkopolska, Porucznika Ludwika 
Wolańskiego, Walerego Wróblewskiego, 
Wspólna, Zacisze, Ziemowita, Zygmun-
towska, Stefana Żeromskiego

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6: 
Akacjowa, Władysława Broniewskiego, 
Józefa Chłopickiego, Chochołowska, 
Fryderyka Chopina, Aureliusza Chróście-
lewskiego, Dźwigowa, Kasztanowa, Klo-
nowa, Kołbielska, Mariana Langiewicza, 
Letniskowa, Lipowa, Ludowa, Łąkowa, 
Generała Stanisława Maczka, Mazowiec-
ka, Miła, Zbigniewa Mirosza, Mleczarska, 
Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Mo-
niuszki, Mrozowska, Osiedlowa, Piasko-
wa, Konstantego Rudzkiego, Siennicka 
(od nr 29 do nr 87 str. nieparzysta i od 
nr 28 do nr 52 str. parzysta), Tadeusza 
Smoleńskiego, Juliusza Słowackiego, 
Spacerowa, Generała Kazimierza Sosn-
kowskiego, Sosnowa, Spokojna, Sporto-
wa, Stankowizna, Stanisława Staszica, 
Wesoła, Widok, Wiejska, Henryka Wie-
niawskiego, Wierzbowa, Wrzosowa, Sta-
nisława Wyspiańskiego, Zielna.

UCHWAŁA NR XVI/138/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 
2012r. w sprawie zamiaru utworzenia 
do dnia 1 września 2013 roku Zespołu 
Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim 

Uchwała dotyczy zamiaru utworzenia 
z dniem 1 września 2013 Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, 
w skład którego wchodzić będą Szkoła 
Podstawowa Nr 4 w Mińsku Mazowieckim 
i Gimnazjum Miejskie Nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim.

Uchwała, która weszła w życie z dniem 
podjęcia, zobowiązuje Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki do dokonania niezbęd-
nych czynności w celu utworzenia w/w 
Zespołu, w szczególności do wystąpienia 
do Rad Pedagogicznych Szkół mających 
wchodzić w skład Zespołu Szkół Miejskich 
Nr 2 oraz do Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty o wydanie opinii w sprawie utwo-
rzenia Zespołu.

OŚWIADCZENIE RADY MIASTA MIŃSK 
MAZOWIECKI przyjęte na XVI sesji  
w dniu 13 lutego 2012 r.
 

Radni Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki apelują do Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji o zmianę negatyw-
nych decyzji w sprawie przyznania 
koncesji dla TV TRWAM dotyczącej 
nadawania programów w systemie cy-
frowej telewizji naziemnej.

Nasze stanowisko jest wynikiem 
wielu interwencji obywateli i organi-
zacji katolickich. Uważamy, że obec-
ność TV TRWAM wśród nadawców te-
lewizyjnych jest niezbędna, bowiem 
pozwa-la na osiągnięcie wysokiej ja-
kości dyskusji narodowej dotyczą-cej 
określenia współczesnych definicji dla 
patriotyzmu, tradycji i świadomości 
narodowej.

Sprawiedliwy i równy dostęp do 
środków masowego przekazu stanowi 
dla nas zasadę fundamentalną, która 
umożliwia pełną realizację wolności 
słowa, szacunku dla różnych poglą-
dów i jest zgodna z duchem i zapisami 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Naszym wspólnym celem, nieza-
leżnym od osobistego światopoglądu, 
powinna być postawa wzmacniająca 
zaufanie wyborców do swoich repre-
zentantów, jako aktywnych obrońców 
idei społeczeństwa obywatelskiego  
w demokratycznym państwie. 

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Dariusz Kulma

Z PRAC RADY MIASTA

UCHWAŁA NR XVI/139/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 
2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mińsk Mazo-
wiecki

Treść uchwały oraz załączniki do uchwa-
ły, znajdują się do wglądu na stronie  
internetowej BIP  Urzędu Miasta:
www.minskmaz.bip-gov.info.pl 
oraz w Wydziale Gospodarki Przestrzen-
nej i NIeruchomości Urzędu Miasta.

UCHWAŁA NR XVI/140/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 
2012 r. w sprawie ustawienia obelisku 
pamiątkowego na placu Stary Rynek  
w Mińsku Mazowieckim

Zgodnie z uchwałą  postanawia się usta-
wić na placu Stary Rynek w Mińsku Mazo-
wieckim obelisk upamiętniający likwida-
cję mińskiego getta i wywózkę ludności 
żydowskiej w 1942 roku.

UCHWAŁA NR XVI/141/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 lutego 2012 
r. w sprawie wynagrodzenia miesięczne-
go Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

Zgodnie z ww. uchwałą ustalono mie-
sięczne wynagrodzenie dla Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki w skład które-
go wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, 
dodatek funkcyjny i dodatek specjalny 
w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

INFORMACJA O DYŻURACH RADNYCH 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

w marcu i kwietniu 2012 r.

poniedziałki w godz. 13.00 - 14.00 – Przewodniczący RM
środy w godz. 15.00 - 17.00 – pozostali Radni

7 marca 2012 r. (śr.) - Zygmunt Tkaczyk
12 marca 2012 r. (pon.) - Dariusz Kulma
14 marca 2012 r. (śr.) - Leszek Górecki
19 marca 2012 r. (pon.) -  Sesja Rady Miasta
21 marca 2012 r. (śr.) - Teresa Szymkiewicz
26 marca 2012 r. (pon.) - Leon Jurek
28 marca 2012 r. (śr.) - Łukasz Lipiński
 
4 kwietnia 2012 r. (śr.) - Bogusław Zwierz
11 kwietnia 2012 r. (śr.) - Waldemar Mirecki      
16 kwietnia 2012 r. (pon.) - Leon Jurek
18 kwietnia 2012 r. (śr.) - Kazimierz Markowski
23 kwietnia 2012 r. (pon.) - Sesja Rady Miasta
25 kwietnia 2012 r. (śr.) - Krystyna Milewska-Stasinowska
30 kwietnia 2012 r. (pon.) - Michał Góras
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KULTURA

Z IMPREZ MDK

KONCERT KOLĘD 
Jak co roku  Miejski Dom Kultury dnia 

14 stycznia zaprosił na koncert kolęd.  
I tym razem również gościliśmy sztukę  
z bardzo wysokiej półki. Na naszej sce-
nie wystąpiła orkiestra Sinfonia Viva pod 
batutą Tomasza Radziwonowicza, która 
zaprezentowała kolędy polskie i obce 
w autorskim opracowaniu na smyczki  
i głos solowy. Jako solistka wystąpiła 
Aneta Łukaszewicz (mezzosopran) ar-
tystka Teatru Wielkiego i Opery Narodo-
wej w Warszawie.

Orkiestra Sinfonia Viva powstała  
w 1998 roku z inicjatywy Tomasza Ra-
dziwonowicza. Tworzą ją utalentowani 
muzycy - absolwenci i studenci Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w War-
szawie. Od października 2007 r. Sinfonia 
Viva występuje jako orkiestra Dzielnicy 
Mokotów. Sinfonia Viva współpracuje ze 

BAJKOLANDIA 
„Podróż do Błękitnego Zamku”

Wspólnie z Teatrem Wielkie Koło 17 
stycznia zaprosiliśmy najmłodszych wi-
dzów w niezwykłą podróż w krainę magii 
i czarów. Podróż, w której dzieci spotka-
ły olbrzymy – Durlusia i Dodinkę, smoka 
Kwarteta, króla, królową, wróżkę, złą 
czarownicę i królewicza Oskara. Wszyst-
kie wydarzenia były snem małego chłop-
ca – Oskara, który dzięki umiejętności 
czytania uratował Błękitne Królestwo,  
a pomogła mu wróżka i mówiący kruk.

W finale widz miał okazję rozwinąć 
swą wyobraźnię spotykając się z aktora-

znakomitymi artystami  
i ma już w swoim dorobku 
kilkadziesiąt płyt. Wswoim 
repertuarze ma nie tylko 
arcydzieła muzyki poważ-
nej, ale również muzy-
kę lżejszą - opracowania 
wielu utworów filmowych, 
standardów jazzowych  
i kolęd.

I właśnie te kolędy  
w autorskim opracowaniu 
wzbudziły zachwyt licznie 
zgromadzonej publiczno-
ści. Ich niektóre wersje 
odbiegały od pierwowzorów kierując słu-
chaczy w stronę muzyki jazzowej. Usły-
szeliśmy m.in. „Gdy się Chrystus rodzi”, 
„Dzisiaj w Betlejem”, „Hej w dzień Bo-
żego Narodzenia”. Ta ostatnia stanowiła 

mi animującymi lalkami 
różnych typów, aktorami  
w maskach i w żywym pla-
nie.

Przedstawienie wy-
różniała oryginalna sce-
nografia, którą tworzył 
tytułowy Błękitny Zamek, 
pajęczyna rozrzucona 
przez złą czarownicę  
i zmieniające się deko-
racje podczas podróży 
Oskara. Całość wypełniła 
doskonale skomponowana 
muzyka.
 

 W sobotę, 7 stycznia odbył się Tur-
niej Szachowy o Mistrzostwo MDK. Tur-
niej był okazją dla młodych szachistów 
do zdobycia nowych kategorii szacho-
wych. Do walki stanęło 51 dziewcząt  
i chłopców w wieku od 6 do 16 lat.

 Mistrzostwo wywalczył Damian Kose-
ski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim. Tytuł wicemistrza zdobył 
Arkadiusz Abramowski z Gimnazjum nr 2 
w Mińsku Mazowieckim, trzecie miejsce 
przypadło Mateuszowi Sobiepankowi ze 
Szkoły Podstawowej w Dobrem. W kla-
syfikacji szkół gimnazjalnych czołowe 
miejsca zajęli: Arek Abramowski z Gim-
nazjum nr 2 w Mińsku, przed Piotrem Za-
lewskim i Kamilem Michalskim - obydwaj 
z Gimnazjum w Dobrem. 

Najlepszym szachistą w kategorii 
chłopców ze szkół podstawowych był Da-
mian Koseski ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Mińsku. Drugie miejsce zajął Mate-
usz Sobiepanek ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrem, a trzecie Jan Wierzbowicz ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku. Naj-

lepszą szachistką Turnieju 
została Kamila Koseska ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mińsku. Drugie miejsce 
w kategorii dziewcząt za-
jęła Katarzyna Zalewska 
ze Szkoły Podstawowej  
w Dobrem, a trzecie Maria 
Zaborowska z Salezjań-
skiej Szkoły Podstawowej 
w Mińsku. 

W kategorii krasnali, 
czyli dzieci z klas pierw-
szych i łodszych, pierwsze 
miejsce zajęła Emilia Mią-
skiewicz ze Szkoły Podstawowej w Do-
brem przed  Emilianem Piszczkiem z Sa-
lezjańskiej Szkoły Podstawowej i przed 
Piotrem Kałuskim ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrem. 

Siedmioro dzieci zdobyło swoje 
pierwsze kategorie szachowe, a czworo 
uzyskało normy na wyższe. Najlepsi sza-
chiści w swoich kategoriach otrzymali 
medale i dyplomy wręczone przez panią 

Zofię Hannę Markowską, dyrektor MDK.
Równolegle z turniejem dla dzieci 

odbył się turniej szachów błyskawicz-
nych dla dorosłych. Wzięło w nim udział 
8 zawodników Mińskiego Towarzystwa 
Szachowego. Najszybciej i najpewniej 
grającym zawodnikiem tego turnieju był 
Jakub Suliborski. Drugie miejsce zdobył 
Paweł Parol, a trzecie Artur Suliborski.

mistrzowski popis wiolonczelisty. Publicz-
ność owacjami na stojąco nagrodziła ar-
tystów domagając się bisu. Ponadgodzin-
ny koncert zakończyło więc doskonałe 
wykonanie kolędy „Oj maluśki, maluśki”.  

MISTRZOSTWA MDK W SZACHACH
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Agnieszka Boruta
Fot. z arch. MDK

Do 19 lutego w galerii MDK można było 
oglądać można wystawę malarstwa Zygmun-
ta Magnera. Ten zmarły przed rokiem malarz 
był przedstawicielem neoekspresjonizmu.  
W jego pracowni w Sulejówku powstały ob-
razy, których tematem jest czas.

Ich autor – profesor, dziekan Wydziału 
Grafiki ASP w Warszawie dwadzieścia lat 
temu postanowił, że namaluje to poję-
cie. Czas nie jako przemijanie, ale czas 
jako trwanie. Na początku zmagania się  
z problemem czasu Magner umieszczał na 
obrazie zawsze trzy postacie odwołujące 
się do greckiego boga Apolla. Związane to 
było z tradycyjnym podziałem czasu na 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Z czasem postaci przybywało, stawały 
się coraz mniej czytelne, zmieniały się. 
Twórczość Zygmunta Magnera to zapis 
jego obserwacji i przemyśleń dotyczących 
ludzkiej kondycji i zatracania tradycyj-
nych wartości.

BAL KARNAWAŁOWY
DLA DZIECI

Na zakończenie ferii 28 stycznia, 
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazo-
wieckim zaprosił dzieci na bal karna-
wałowy pt. „Disco Walizeczka”, który 
poprowadzili artyści Teatru Narwal. Do 
wspólnej zabawy zapraszał Pan Kleks. 
Oczywiście były różowe księżniczki, kil-
ku spidermanów, ale również czarownice  
i kowboje. Dzieci przez ponad dwie go-
dziny fantastycznie bawiły się w rytm 
piosenek m.in. z „Akademii Pana Klek-
sa”, a prowadzący imprezę zadbali  
o urozmaicony program zabawy. 

Kabarety od zawsze cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem i popularnością, 
dlatego po natychmiastowym wyprzedaniu 
biletów na jeden występ Kabaretu Skeczów 
Męczących, Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim postanowił zorganizować dru-
gie przedstawienie. Kabaret wystąpił 29 
stycznia 2012 r. z nowym programem pt. 
”Śmiechosteron”.  

Kielczanie poszukują nowych rozwiązań, 
lubią zaskakiwać i szokować. Przestawiają 
męski punkt widzenia na sprawy mniej lub 
bardziej codzienne. Podczas prawie dwu-
godzinnego występu na scenie pojawili się 
między innymi ochroniarz Śruba, piłkarze 
i trener reprezantacji, kieszonkowcy oraz 
kibice jadący do Polski na Euro z różnych 
krajów. Nie obyło się oczywiście bez bisów, 
podczas których kabaret zaprezentował naj-
nowszy skecz z szatanem, pojawił się rów-
nież  Jacek Krzynówek.

WYSTAWA MALARSTWA ZYGMUNTA MAGNERA

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH
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Jak co roku, pracownicy Miejskiego 
Domu Kultury zorganizowali ferie dla 
dzieci, które spędzają ten czas w mie-
ście. Niestety, nawet mimo zwiększo-
nej liczby miejsc, nie mogliśmy przy-
jąć wszystkich chętnych. W zajęciach 
uczestniczyło 50 dzieci. Odbywały się 
one od poniedziałku do piątku, przez 
4 godziny dziennie. Każdy dzień został 
szczegółowo zaplanowany tak, aby wal-
czyć z zimową nudą. Zajęcia zorganizo-
wano z myślą o rozwijaniu umiejętności, 
zainteresowań oraz kreatywności uczest-
ników. 

Aby się lepiej poznać, naszym pod-
opiecznym na początek zaproponowali-
śmy zabawy integracyjne, były więc gry 
planszowe, kręgle i rysowanie. Dzieci 
spotkały się z policjantami z KPP w Miń-
sku Mazowieckim. Zaplanowane począt-
kowo na godzinę spotkanie przeciągnę-
ło się do dwóch. Najmłodsi byli bardzo 
zainteresowani różnymi szczegółami 
policyjnej pracy. Instruktorzy plastyki  
i modelarstwa poprowadzili zajęcia w 
grupach. Było wspólne rysowanie wę-
glem własnych postaci naturalnej wiel-
kości oraz robienie balonów, które póź-
niej puszczano przed pałacem. W sali 
gimnastycznej SP nr 2 odbyły się zajęcia 
sportowe. Atrakcją pierwszego tygodnia 
bez wątpienia był spektakl teatralny „Po-
dróż do błękitnego zamku”, po którym 
uczestnicy ferii w pałacu wzięli udział 
w warsztatach teatralnych. Dzieci mogły 
same animować lalki, kukiełki i pacynki, 
nauczyły się je rozróżniać, poprawnie 
nazywać i wystąpić z fragmentem przed-
stawienia. Zakończeniem pierwszego ty-
godnia był wyjazd do kina Cinema City 
w Warszawie na film „Alvin i wiewiórki”. 

W programie drugiego tygodnia zna-
lazły się m.in. zajęcia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej oraz zajęcia muzyczne, 
czyli kolorowa lista przebojów – karaoke 
oraz muzykowanie. Dzieci mogły spró-
bować swoich sił w ceramice i decoupa-
geu, które prowadzili wykwalifikowani 
instruktorzy. Ponieważ zimowa pogoda 
dopisała do skutku doszedł również kulig  
w Karolinie. Było także lepienie bał-
wanków na pałacowym amfiteatrze. Na 
koniec tygodnia przygotowaliśmy dla 
dzieci pokaz filmu „Zemsta futrzaków”. 
Finałem ferii był bal karnawałowy „Disco 
walizeczka”. 

Ponieważ zainteresowanie cieka-
wym spędzeniem ferii było ogromne  
i nie wszyscy chętni mogli wziąć udział  
w naszych zajęciach, część atrakcji przy-
gotowaliśmy z myślą o większej liczbie 
dzieci. Toteż na spektakl teatralny, po-
kaz filmu i bal karnawałowy zaprosiliśmy 
także pozostałe dzieci z miasta. 

Zimowe Pojedynki z Nudą 16-27 stycznia

Z IMPREZ MDK
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Z IMPREZ MDKZ IMPREZ MDK
   Dźwiękami akordeonu francuski klimat 
wzmocnił pan Bogusław Nowicki, mu-
zyk, wokalista, literat, autor tekstów 
kilkuset piosenek, kompozytor, autor 
terminu „Piosenki z tekstem” i twórca 
własnych, bardzo osobistych ballad, 
które wydał na trzech płytach: „Balla-
dy”, „Oceany” i najnowszej „Optymi-
zmu gram”. 
   Koncert miłosnych szlagierów starego 
Paryża napełnił widownię sentymental-
nym ciepłem    i spotkał się z serdecznym 
przyjęciem. Publiczność nuciła razem z 
panią Dorotą refreny  i wyklaskiwała ich 
rytmy. Po koncercie można było nabyć 
płyty pani Doroty Lanton i pana Bogusła-
wa Nowickiego oraz otrzymać dedyka-
cje i autografy. Dobry kontakt artystów             
z publicznością z pewnością pozostawi 
niezapomniane wrażenia.

(pianino), Piotra Grabowicza (skrzypce) 
i Waldemara Kielichowskiego (gitara). 
W każdym z 3 pokoi zaproszeni muzy-
cy wykonywali swoje utwory. Wszystkie 
nadzieje artysty, że „muzycy będą grali 
równo, ale nie jednocześnie”, że „obrazy 
nie pospadają, a Zielony Domek wypeł-
nią zakochani”, spełniły się, a wyjątkowy 
klimat wyjątkowego wernisażu zapadnie  
w pamięć nie tylko zakochanym. 

Krzysztof Rusiecki - ukończył Instytut 
Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie 
Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz 
studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  W la-
tach 90 tych związany był z Galerią Inicjatyw 
Twórczych w Warszawie. W swej sztuce na-
tchnienia szuka  u poetów, chce być twórczym 
czytelnikiem ich wierszy, a jego prace ukła-
dają się w cykle, jak tomiki poezji. Obecnie 
pracuje nad dwoma tematami. Pierwszy nosi 
tytuł „Starzy Mistrzowie” i jest olejnym ma-
larstwem na płótnie,  inspirowanym poezją 
Zbigniewa Herberta, drugi temat -„Fotoal-
bum” to kolaże korespondujące z atmosferą 
poezji  Seamusa Heaneya.

11 lutego gościliśmy w Miejskim Domu 
Kultury panią Dorotę Lanton, piosenkar-
kę i aktorkę znaną z popularnych seriali 
– m.in. wystąpiła jako Julia w „Klanie”, 
Zosia w „Adamie i Ewie”, ale też z war-
szawskich teatrów Roma i Kwadrat. Usły-
szeliśmy w jej wykonaniu najpiękniejsze 
przeboje o miłości z repertuaru Edith 
Piaf, Juliette Gréco, Carli Bruni, Jacqu-
es’a Brela, Yves’a Montanda, Joe Dassina 
i Paris Combo. 

Artystce akompaniowali znakomici 
muzycy: pan Marek Stefankiewicz – piani-
sta   i kompozytor, w tym również muzyki 
filmowej. Karierę muzyczną zaczynał w 
Budce Suflera. Jego największe przeboje 
to „Jesteś lekiem na całe zło” i „Niech 
żyje bal”. Jest także wykładowcą Wy-
działu Artystycznego UMCS w Lublinie 
oraz Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie.

DOROTA LANTON

„Wernisaże to dziwne imprezy. Przy-
chodzimy na taki wernisaż oglądać dzieła 
sztuki, na przykład obrazy, ale ich nie wi-
dzimy, bo zasłaniają je ludzie...” i fak-
tycznie tak było. Goście przybyli w takiej 
liczebności, iż trudno było poruszać się 

po 3 pokojach, aby podziwiać 10 ob-
razów. Chociaż w zaproszeniu artysta 

prosił o niespóźnianie się, bo jak twier-
dził „spóźnieni skazani są na tkwienie  
w przedsionkowym korku”,  to mimo 
przykładnej punktualności, z powodu 
wielkiego zainteresowania wystawą, 
korek jednak powstał. Każdemu z przy-
byłych gości udało się jednak zapoznać 
z obrazami Krzysztofa Rusieckiego, do 
namalowania których  inspiracją była ob-
serwacja uczniów Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej  podczas ich pracy. Tak powstał 
cykl dzieł o przewortnej nazwie „Obrazy 
dydaktyczne”, który można oglądać w 
Galerii Domu Pracy Twórczej (Zielony Do-
mek) do 16 marca 2012 r. 

Zwiedzającym wystawę towarzyszy-
ła muzyka w wykonaniu Moniki Kuchty 

Mieszka i pracuje w Mińsku Mazowieckim 
skąd często wyrusza w świat na spotkanie 
przyjaciół artystów.

Wernisaż „WALENTYNKOWY KONCERT NA TRZY POKOJE I DZIESIĘĆ OBRAZÓW” 

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazo-
wieckim, Mazowieckie Centrum Kultury i 
Sztuki oraz Agencja Wydawnicza „Egros 
16 lutego 2012 r. przedstawiły najnowszą 
książkę  z serii Tradycja Mazowsza ”PO-
WIAT MIŃSKI. PRZEWODNIK SUBIEKTYW-
NY” autorstwa Lilli Małgorzaty Kłos. 

Głównym celem realizowanej od 
2004 roku serii Tradycja Mazowsza jest 
prezentowanie powiatów województwa 
mazowieckiego poprzez ich walory hi-
storyczne, geograficzne i etnograficzne  

w subiektywnym ujęciu pasjonatów da-
nego terenu. W przypadku tego prze-
wodnika jest nim mińszczanka Lilla 
Małgorzata Kłos, która na co dzień uczy 
wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum 
Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 

Wyjątkowość przewodników z tej 
serii polega na tym, że zawierają unika-
tową wiedzę o najbliższych „małych oj-
czyznach”. Odzwierciedlają też wszelkie 
tradycje, jakie zaznaczyły się na Mazow-
szu: szlacheckie, mieszczańskie, chłop-

skie, polskie  
i cudzoziem-
skie – całe dzie-
dzictwo nada-
jące regionowi 
niepowtarzalne 
oblicze.

Agnieszka Boruta
Fot. z arch. MDK

PROMOCJA KSIĄŻKI „POWIAT MIŃSKI. PRZEWODNIK SUBIEKTYWNY”
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Podczas dwudniowego programu 
przesłuchań usłyszeć można było duety 
z Warszawy, Sieradza, Bełchatowa, Ło-
dzi, Końskich, Tomaszowa Mazowieckie-
go oraz rodzimego Mińska prezentujące 
zróżnicowane stylistycznie i repertuaro-
wo programy. MSA reprezentowali: 

- Julia Kalinowska i Jakub Tarczyński- 
duet przygotowany przez  Tatianę Żarek,

- Martyna Rokita i Igor Nowak oraz 
Paulina Miernicka i Krystian Matera- du-
ety pracujące pod okiem Pauliny Rzewu-
skiej – Korycińskiej i Tatiany Żarek

- Patrycja Cherubin i Wiktoria Marks- 
duet pozostający pod opieką artystyczną 
Anny Kornackiej i Joanny Nowik

Sekcja fortepianu Miejskiej Szkoły 
Artystycznej kolejny raz udowodniła, iż 
prężnie działa i rozwija się. Czyją zasłu-
gą jest rozwój umiejętności uczniów? 
Którzy  pedagodzy co dnia przyczyniają 
się, by mińscy pianiści coraz bieglej po-
ruszali się po fortepianowych klawiatu-
rach?

Sekcja fortepianu składa się z 6 pia-
nistów , nad którymi pieczę sprawuje 
Paulina Rzewuska- Korycińska jako jej 
kierownik. W Miejskiej Szkole Artystycz-
nej umiejętności pianistycznych naby-
wać można również u mgra Jacka Na-
zarczuka, mgra Piotra Szczepanika, mgr 
Tatiany Żarek, mgr Anny Kornackiej oraz 
mgr Joanny Nowik. Poznajmy pokrótce 
jak przebiegały  ścieżki artystyczne oraz 

edukacyjne niektó-
rych pedagogów.

Joanna Nowik 
ukończyła Aka-
demię Muzyczną  
w Warszawie (filia  
w Białymstoku) na 
wydziale Instrumen-
talno-Pedagogicz-
nym, na kierunku 
Edukacja Artystycz-
na. Następnie odby-
ła studia podyplo-
mowe w Akademii 
Muzycznej w War-
szawie w katedrze 
Psychologii Muzyki, 
a także  w Studium 
Carla Orffa. W roku 
2004 rozpoczęła stu-
dia na wydziale For-
tepianu, Klawesynu  
i Organów w Akade-
mii Muzycznej w Ło-
dzi . W tym samym 
czasie ukończyła 
również studia po-
dyplomowe w Gdań-
sku na kierunku Za-
rzadzanie Oświatą.

Tatiana Żarek 
studiowała w klasie 
fortepianu profeso-
ra Witalisa Raczkie-

DUETY FORTEPIANOWE MAKROREGIONU
12 i 13 stycznia sala koncerto-

wa MSA pod patronatem Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki gościła 
w swych podwojach uczestników 
Makroregionalnych przesłuchań 
duetów fortepianowych. Młodzi 
pianiści pod okiem wybitnych spe-
cjalistów prezentowali swoje ka-
meralne umiejętności. Jurorzy  
w składzie: przewodnicząca – Prof. 
Krystyna Borucińska  z Uniwersyte-
tu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie oraz członkowie - Dr 
hab. Aleksandra Nawe z Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi i Anna Borkow-
ska z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Suwałkach życzliwym 
okiem spoglądali na adeptów sztuki 
fortepianowej, którzy przyjechali 
do Mińska z wielu zakątków naszego 
kraju. 

wicza, pedagoga białostockiej Akademii 
Muzycznej. W Miejskiej Szkole Artystycz-
nej zatrudniona jest od 2002 roku.

Piotr Szczepanik ukończył  Uni-
wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  
w Warszawie – na wydziale Instrumental-
no-Pedagogicznym w Białymstoku w kla-
sie fortepianu prof. Ludmiły Kasjanenko.  
W MSA pracuję od 2007 roku.

Anna Kornacka z Miejską Szkołą Ar-
tystyczną w Mińsku Mazowieckim współ-
pracuję od 2007 roku. Prowadzi w niej 
klasę fortepianu oraz z  pracuje jako 
akompaniator. Dużo koncertuje, towa-
rzysząc przy  fortepianie wokalistom. 
Ukończyła Akademię Muzyczną  im. F. 
Chopina w Warszawie. 

Początek roku 2012 wraz z sukcesa-
mi pianistów oraz pedagogów MSA niech 
stanowi zatem motywację do wytężonej 
pracy i dalszych dokonań na fortepiano-
wym polu.   

Jagoda Jabłonowska
Fot. z arch. MSA
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22 stycznia b.r. w kościele  
p.w. Św. Antoniego z Padwy wystąpił 
z koncertem kolęd i pastorałek Chór 
Kameralny Mińskiego Towarzystwa Mu-
zycznego pod dyrekcją Tomasza Zalew-
skiego. 

Bogaty w różnorodność repertuar 
tworzył  suitę kolędową z różnych stron 
świata. Spotkanie z muzyką a’ cappella 
poprzedziły wprowadzenia przygotowa-
ne   przez Rafała Ostrowskiego. 

W I części koncertu zespół wyko-
nał  kolędy ukraińskie, rosyjskie i bia-
łoruskie opracowane  przez Romualda 
Twardowskiego w zbiorze pt.” Kolędy 
Prawosławne”. 

4 kolędy: Radujtiesia wsi ludije, 
Nowa Radost’ stała, Oj na mory, mory, 
Niebo i ziemla, dobrane kontrastowo 
pod względem metrycznym wykona-
ne z właściwą fonetyką zgodną z za-
pisem autora opracowania zachęciły 
publiczność do wspólnej  muzycznej 
podróży. Przygotowane tłumaczenia 
obcojęzycznych kolęd ułatwiły zro-
zumienie znaczenia słowa w muzyce. 

 „Radujtiesia wsi ludije”
1. Radujcie się, wszyscy ludzie , radość 
z nieba na spada !
Wesoła dla nas nowina, porodziła Pana 
Syna, Maryja !
2. Zstąpił do nas z wysokości, żeby móc nas 
tu wszystkich zbawić.
Wesoła dla nas nowina, porodziła Pana 
Syna, Maryja !

3. Przyszli do niego 
trzej królowie, od-
dają pokłon, wrę-
czają dary
Wesoła dla nas nowi-
na, porodziła Pana 
Syna, Maryja !

 „Nowa Radost’ 
stała”
1.Nowa radość się 
stała, jakiej nie by-
wało.
Nad jaskinią jasna 
gwiazda światłem 
zabłysnęła 
2. Gdzie Chrystus 
się rodzi,  z Panny 
przyjmuje ciało,
jak człowiek, pielu-
chami, ubogo będąc 
owiniętym.
3. Anieli śpiewają, 
wołają „Chwała”  
w niebie, i na ziemi 
pokój ogłaszają.

 „ Oj na mory, 
mory”:
1. Oj, na morzu, na 
morzu, oj na niebie-
skim, 
Szczodry wieczór, 
dobry wieczór. 

2. Tam leżała kładka, leżała cedrowa, 
Szczodry wieczór, dobry wieczór.
3. Tam Matka Chrystusowa szaty płukała  
Szczodry wieczór, dobry wieczór.
4. Któż te szaty będzie nosił ?
Szczodry wieczór, dobry wieczór.
5. Będzie je nosił, sam Jezus Chrystus Bóg.
Szczodry wieczór, dobry wieczór.

 „Niebo i ziemla”,  melodia  prawie 
identyczna  z polską kolędą  Dzisiaj  
w Betlejem. 

1.Niebo i ziemia dziś triumfują, Anieli lu-
dziom wesoło winszują.
Chrystus się rodzi, Bóg przyjmuje ciało, 
Anieli śpiewają, królowie witają, 
pokłon oddają, pasterze grają, cuda, cuda 
powiadają.
2.W Betlejem wesoła nowina, Panna czysta 
porodziła Syna
Chrystus się rodzi, 
Bóg przyjmuje ciało, 
Anieli śpiewają, kró-
lowie witają, 
pokłon oddają, paste-
rze grają, cuda, cuda 
powiadają.
3. Słowo Ojca ciałem 
się stało, w ciemno-
ściach ziemskich słoń-
ce zajaśniało

W II części kon-
certu zespół wykonał  
polskie  kolędy i pa-
storałki: Wędrowali 
trzej Królowie, Chry-
stus Pan się narodził 

do słów Juliusza Słowackiego  muzykę 
skomponował   Kazimierz Wiłkomirski. 
Kolejne to: staropolska kolęda O mili 
królowie  opracowana na chór mieszany 
przez prof. Feliksa Rączkowskiego i zna-
na pastorałka „ A cóż z tą dzieciną” opra-
cowana na chór mieszany przez Wojcie-
cha Szalińskiego.  

III cz. koncertu wypełniły ponownie 
kolędy i pastorałki zagraniczne: słowac-
ka Podme brati do Betlema, ukraińska 
kolęda ludowa  Szczedryk, którą zwykle 
śpiewa się w szczedry weczir, czyli w noc 
sylwestrową by usłyszeć  co jaskółka po-
wie gospodarzowi, w tę właśnie noc. Na 
koniec programu koncertu Chór Kame-
ralny MTM wykonał katalońską kolędę  El  
noi de la Mare autorstwa Ernest Cervery, 
w której jest zapowiedź święta Wielkiej 
Nocy  autorstwa Ernest Cervery.

El  noi de la Mare
1.Co powinniśmy dać synowi Dziewicy ? 
Co możemy mu dać by go ucieszyć ?
Po pierwsze, powinniśmy dać mu tacę peł-
ną rodzynek
A potem damy mu słodkie figi. 
2. Co powinniśmy dać ukochanemu synowi 
Maryi
Co możemy dać jej pięknemu dziecku ?
Rodzynki i oliwki i orzechy i miód,
Rodzynki, figi i twaróg.
3. Co powinniśmy zrobić, gdy figi będą nie 
dojrzałe ?
Co zrobimy, gdy figi będą jeszcze zielone ?
Nie musimy się niepokoić, 
jeśli nie będą dojrzałe do postu 
to dojrzeją do Niedzieli Palmowej.

 Wspólne zaśpiewanie kolędy „ Dzi-
siaj w Betlejem” oraz ciepłe słowa 
wypowiedziane przez ks. Mariusza Zie-
lińskiego zakończyły kolędowanie miń-
skiego zespołu.

Organizatorzy: Chór Kameralny, Miń-
skie Towarzystwo Muzyczne wyrażają 
wdzięczność ks. infułatowi, proboszczo-
wi  Janowi Byrskiemu za życzliwość i ser-
deczność z jaką obdarza nasz zespół.

  Rafał Ostrowski
 Tomasz Zalewski

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK 
CHÓRU KAMERALNEGO MIŃSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

Fot. Leszek Siporski



24 MIM  luty 2012www.minsk-maz.pl

Mała X Muza
Co sprawia, ze każdy seans filmowy 

Miejskiej Kinoteki Publicznej ( dla 
dzieci) cieszy się tak wielkim  powo-
dzeniem? Bo chyba chodzi nie tylko  
o to, że w czasie ferii  dzieci się nu-
dzą, a rodzice i dziadkowie zachodzą 
w głowę,  jak temu zaradzić?   

Na jednym z portali dla rodziców  
Kinga Jurgilewicz-Małek w swym fe-
lietonie o dziecięcej X Muzie wy-
szczególnia  dwie kategorie rodziców: 
pierwsza to ci, którzy traktują oglą-
danie bajki czy filmu jako koło ratun-
kowe, podobnie zresztą jak komputer. 
Włącza się je i  dziecko zasiada przed 
monitorem lub ekranem. Rozrywka 
jest mniej lub bardziej kształcąca,  
a sumienie spokojne. 

Druga kategoria rodziców to ci, 
którzy z kalendarzem, zegarkiem i fa-
chowymi poradnikami w ręce modelu-
ją dostęp swych pociech do mediów, 
dbając tym samym o niewykrzywiony 
rozwój dziecka. 

Ale film, zwłaszcza w kinie, to 
przeciez nie tylko fabuła i obraz. To 
czekanie na jutrzejszy seans, na po-
wrót mamy czy taty z pracy, namó-
wienie babci, wyjście z domu, kupno 
popcornu, stanie w kolejce z innymi 
dziećmi, wybieranie miejsca, zga-
śnięcie światła, wielki ekran, wspólne 
och i ojej całej widowni, a na koniec 
pytanie: tata, a pójdziemy jeszcze na 
lody?  Mała X Muza? „Dla mnie nie jest 
bezzasadne nazwanie filmu X Muzą, 
czyli jednym z kwiatów tworzących 
bukiet sztuk – pisze K.Jurgilewicz-
Małek. -  Film tak wiele zawdzięcza 
malarstwu, fotografii, literaturze, te-
atrowi”.

Podzielamy tę opinię i mamy na-
dzieję, że ci wszyscy rodzice, dziad-

kowie i opieku-
nowie, których 
tak licznie odwie-
dzają nas pod-
czas filmowych  
seansów należą 
do trzeciej ka-
tegorii, łączącej 
elementy dwóch 
poprzednich: do-
rośli podarowują 
swym dzieciom 
i wnukom swój 
czas, a bajkę 
traktują nie tylko 
jak koło ratunko-
we, ale także jak  
taki mały kwiat, 

który jest częścią dużego, kolorowego 
bukietu sztuk.

Znowu za mała? 
Tupot małych nóżek, głośna ta-

neczna muzyka, szaleńcze gonitwy, 
malowane treny księżniczek, ukryci za 
maskami piraci ( kanonady z pirackich 
armat nie odnotowano!) , korony ma-
łych królewien i tort.  Całkiem spory. 

Jeśli 26 stycznia ktoś niezorien-
towany przyszedł do Oddziału dla 
Dzieci między 15 a 17  mógł  nie 
usłyszeć ani dzwonka komórki , ani 
odpowiedzi na zadane  przy wypoży-
czaniu pytanie. Trwały właśnie „Uro-
dziny Kuby i Buby”, znanych postaci 
z książek Grzegorza Kasdepke, które 
były hasłem wywoławczym tegorocz-
nych „Zwariowanych ferii” zimowych   
w bibliotece.  

 Od 16 stycznia przez pięć dni  
w tygodniu  od 15 do 17 dzieci mo-
gły liczyć na dobrą zabawę i „, jak to 
określono w programie”, różne formy 
aktywności intelektualnej. Oczywiście 
wszystko kręciło się wokół książek, 
ale sposobów na mądrą zabawę  wy-
chodzącą od słowa pisanego jest mnó-
stwo, mamy więc nadzieję, że dzieci, 
które choć raz zajrzały do nas podczas 
ferii będą dobrze wspominać i Kubę,  
i Bubę, i Bibliotekę! 

I tylko w przedostatnim dniu fe-
rii,  w urodziny Buby i Kuby  okazało 
się, że Czytelnia Oddziału nie mieści 
wszystkich chętnych. Zwłaszcza przy 
tanecznych wygibasach i podskokach! 
Nic dziwnego, bo kto stałby spokojnie 
przy takiej muzyce, na  przebieranych 
i słodkich ( od tortu) urodzinach? 

 

KULTURA

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

STYCZEŃ 2012 W BIBLIOTECE
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Każdy szczyt ma swój 
Czub..aszek

Przyjechała, opowiadała i odpowia-
dała na pytania (które czasem  sama 
sobie zadawała) rozśmieszała do łez, 
podpisała mnóstwo książek, włożyła 
do torebki pandę i wróciła do Warsza-
wy, Karolaka i psa! Kto? Maria Czuba-
szek!  Tak po prostu. A kilka dni później  
(29.01) wychyliła się ze „Szkła kontak-
towego”  w TVN24 i nas (czyli mińską 
bibliotekę ) pozdrowiła. Czyżby  jej się 
u nas podobało ??? 

Widowni, która szczelnie ( oj, bardzo 
szczelnie!) wypełniła Salę Konferencyj-
ną podobało się bardzo! Nic dziwnego!  
W naszej tabloidowo-radiowo-telewi-
zyjnej  rzeczywistości rzadko  zdarza 
się ktoś z taką osobowością, ktoś,  kogo 
chce się słuchać i oglądać niezależnie 
od tego o czym lub o kim mówi , ktoś, 
kto zawsze był i pozostanie sobą;  ktoś, 
kto zrobił karierę w najlepszym ( czyli 
niezmiernie rzadkim dzisiaj) tego słowa 
znaczeniu, mimo że  nikt go na gwiaz-
dę nie kreował. I wprawdzie sama Maria 
Czubaszek z uporem podkreśla, że żad-
na tam z niej  celebrytka  czy gwiaz-
da, ale chce czy nie chce – gwiazdą jest  
i już! 

Książki przywiezione przez Wydaw-
nictwo zniknęły  w oka mgnieniu, także 
z  pobliskich księgarń, a tasiemcowe, 
choć wcale nie cienkie kolejki, które  
z dwóch stron otoczyły stolik, przy któ-
rym autorka podpisywała książkę Artura 
Andrusa „Każdy szczyt ma swój Czuba-
szek” skutecznie uniemożliwił  jej uda-
nie się na wytęsknionego i jakże zasłu-
żonego dymka z papierosa.  

I co najważniejsze, choć nie dla 
wszystkich widoczne: gdy gasną, jak 

KULTURA

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

to się ładnie mówi,  światła ramp, czy 
to biblioteczne czy telewizyjne Maria 
Czubaszek jest dalej…Marią Czubaszek.  
Ten sam styl, to samo poczucie humoru, 
ten sam, pozornie beznamiętny sposób 
mówienia; żadnego nadęcia i fochów. 
Zgodnie z zasadą: im większa indywidu-
alność tym mniejszy piedestał i odwrot-
nie.   Zasada ta sprawdza się w 100% 
w przypadku większości tabloidowych 
gwiazdeczek,  gwiazdorów i celebry-
tów, o których  jutro nikt już nie będzie 
pamiętał. 

Jak ślub to tylko na…
Czy ktoś chciałby zobaczyć karnawał 

w Rio de Janeiro? Pewnie znalazłoby 
się parę osób, jest tylko mały problem:  
w tym okresie ceny biletów do Brazylii 
rosną i rosną… Jednak dla spragnionych 
słońca, karnawałowych rytmów i samby 
jest alternatywa. Ledwie o kilka godzin 
lotu z Europy można znaleźć i sambę, 
gorącą, karnawałową atmosferę i tro-
chę egzotyki i dużo słońca. 

O tym, a także o wulkanach, pira-
tach, grogu, bezkresnych plażach, sma-

kowitych langustach, sakramentalnym 
„tak” po kreolsku i nie tylko  opowiedzą 
Zofia Korbasiewicz i Marek Stefaniak, 
autorzy książki „No Stress. Cabo Verde” 
na kolejnym spotkaniu z nowego, po-
dróżniczego cyklu „Biblioteka Podróży”.

 Obok znanego już cyklu „Muzowych 
spotkań” będzie to drugi nurt naszych 
wieczorów autorskich, który właści-
wie rozpoczął się już w ubiegłym roku. 
Pierwszym  gościem był Leszek Szczasny 
ze slajdowiskiem z Syrii i książką „Świat 
na wyciągnięcie ręki”, a potem długo 
oczekiwany Jarosław Kret i   jego wspo-
minkowa książka „Planeta według Kre-
ta”.     Tegoroczną „Bibliotekę Podróży” 
rozpoczniemy wyprawa na mało znany 
archipelag Wysp Zielonego Przylądka. 
W marcu wybierzemy się pod Everest  
z mińszczaninem Michałem Makosem,  
w kwietniu zaś pod budynkiem Bibliote-
ki zatrzyma się znany już z mediów bu-
sik studenckiej wyprawy przez Europę  
i Amerykę.

 A czy  23 lutego Zofia  i Marek, au-
torzy niewielkiego, ale ładnie wydane-
go albumiku „No stress. Cabo Verde”   
przekonają nas, że jak ślub to tylko…na 
Wyspach Zielonego Przylądka? Zobaczy-
my!  

Czwartek, 23 lutego 2012 , Jak ślub 
to tylko na Wyspach Zielonego Przy-
lądka. Spotkanie z Zofią Korbasiewicz  
i Markiem Stefaniakiem ( Biblioteka Po-
dróży) 

Elżbieta Sieradzińska
Fot. z arch. MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
www.mbpmm.pl, email: poczta@mbpmm.pl

INFORMACJA        tel. 25 740 50 86
SEKRETARIAT        tel. 25 740 50 68
WYPOŻYCZALNIA  tel. 25 740 51 67
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W mińskim gimnazjum

SUPERFERIE W GM Nr1
Pierwszy tydzień tegorocznych ferii 

zimowych uczniowie i nauczyciele GM1 
spędzili razem. Młodzież, która nie wy-
jechała na zorganizowany wypoczynek,  
miała okazję skorzystać z oferty przy-
gotowanej przez szkołę we współpracy  
z Miejską Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji oraz Radą Ro-
dziców Gimnazjum Miejskiego nr 1.

Zajęcia - trwające od 16 do 20 stycz-
nia w godzinach 9 –13 -  podzielone były 
na cztery kategorie: sportowe, arty-
styczne, taneczno-wokalne i fotograficz-
ne. Prowadziły je nauczycielki GM1, pa-
nie: Edyta Kunikowska, Anna Muszalska, 
Hanna Wielgołaska i Magdalena Dąbro-
wa. Program skonstruowany był tak, aby 
każdy znalazł coś interesującego dla sie-
bie. Niewątpliwie z tego względu zajęcia 
cieszyły się dużym powodzeniem - wzięły 
w nich udział 72 osoby, co stanowi 45% 
uczniów naszej szkoły. 

Głównym celem „Superferii w GM1” 
było stworzenie młodzieży możliwości 
aktywności ruchowej jako alternatywy 
dla innych form spędzania czasu wolne-
go i zainspirowanie jej do podejmowania 
działań w zakresie dbania o swoją spraw-

ność fizyczną. Z tego powodu propono-
wane uczniom zajęcia sportowe były tak 
zróżnicowane. Odbyły się turnieje: piłki 
siatkowej, koszykowej, nożnej oraz roz-
grywki w unihokeja. Dodatkową atrakcją 
stały się zajęcia rekreacyjne na basenie 
i lodowisku.

Dużym powodzeniem cieszyły się 
również spotkania tematyczne przygoto-
wane w salach lekcyjnych. Były to m.in. 
warsztaty decoupage’u prowadzone 
przez panią Danutę Marczak (młodzież 
ozdabiała zakładki do książki, piórniki 
na biurko, biżuterię i łyżki), zajęcia ku-
linarne, w czasie których robiono pyszne 
sałatki i gofry, zajęcia artystyczne, na 
których powstały piękne maski karna-
wałowe, kartki okolicznościowe i inne 
papierowe przedmioty, a także warszta-
ty taneczne zorganizowane przez absol-
wentów naszego gimnazjum – Patrycję 
Krusiewicz, Mateusza Nowickiego i Kami-
la Samsona.

Niewątpliwą atrakcją było spotkanie 
z fotografem - panem Markiem Łodygą, 
który na początek w sposób interesujący 
i przystępny przybliżył młodym ludziom 
techniki wykonywania fotografii, by  
w drugiej, praktycznej części, urozma-
iconej pokazem zdjęć, ocenić umiejęt-

ności i odpowiedzieć na pytania mło-
dzieży. Nabyte umiejętności uczestnicy 
warsztatów mogli wykorzystać na bieżą-
co, wykonując fotografie z „Superferii”, 
które następnie znalazły się na wystawie 
szkolnej oraz na stronie internetowej 
gimnazjum(www.gm1minskmazowiecki.
szkolnastrona.pl).

Taka wspólna zabawa dostarczyła 
wszystkim wielu niezapomnianych wra-
żeń. Przyniosła również zadowalające 
efekty wychowawcze i integrujące – 
młodzież spędziła ferie w sposób kre-
atywny i aktywny, a przy okazji rozwi-
nęła swoje pasje. Nie do pominięcia jest 
również fakt, nasi uczniowie spojrzeli 
na swoją szkołę jak na miejsce wypo-
czynku i atrakcyjnych zajęć, a nie tylko 
jako na miejsce nauki i wytężonej pra-
cy, co potwierdzają ich opinie: Oli, któ-
ra stwierdziła – „Gdyby nie Superferie, 
nudziłabym się w domu” i Pauli, która 
już zaplanowała sobie kolejne ferie – 
„W następnym roku też chętnie przyjdę 
na takie zajęcia, ponieważ są ciekawe  
i można się wiele nauczyć”.

Magdalena Dąbrowa 
Fot. z arch.  GM Nr1
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Z  ŻYCIA PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR 6

Już po raz czwarty w Przedszkolu 
Miejskim nr 6 w Mińsku Mazowieckim dla 
swych dzieci niespodziankę przygotowali 
rodzice i zaprezentowali się jako znako-
mici aktorzy. 

Grudniowe, czwartkowe wieczory, po 
opuszczeniu przedszkola przez dzieci, 
chętni rodzice  spędzali na próbach do 
przedstawienia. Tym razem były to jaseł-
ka „Święta noc”, do których scenariusz 
napisały nauczycielki p. Ewa Jaroszewicz 
i Bogusława Proczka, czuwające nad każ-
dym szczegółem tego przedsięwzięcia. 

I tym razem rodzice okazali się niesa-
mowici nie tylko w chęciach i grze aktor-
skiej, ale także w przygotowaniu strojów 
i rekwizytów. 

Premierowe przedstawienie odby-
ło się 19 grudnia późnym popołudniem 
dla wszystkich, którzy mieli ochotę zo-
baczyć zmagania aktorskie rodziców  
i oprawę muzyczną przygotowaną przez 
sześciolatki z grupy V „Starszaki” przy 
akompaniamencie p. Pauliny Rzewuskiej 
– Korycińskiej.

Na zakończenie magicznego wieczoru 
zaśpiewali uczniowie szkoły muzycznej 
Julia Dobrowolska i Aleksander Sabak – 
akompaniament Aleksandra Wieczorek, 
a dzieci „rodziców aktorów” wręczyły 
swoim mamom i tatusiom medale „AK-
TOR NA MEDAL”.

Po raz drugi, tuż przed świętem 
Trzech Króli, rodzice zagrali dla najbar-
dziej wymagających widzów – wszystkich 
dzieci z przedszkola. I tym razem czar 
przedstawienia i wspaniałej, płynącej 
prosto z serca gry aktorskiej, zachwycił 
wszystkie maluchy. Oklaskom nie było 
końca.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
nasi kochani rodzice przeniosą nas kolej-
ny raz w ten magiczny świat, świat te-
atru, opowieści i baśni.

A wielkie serce dla przedszkolaków, 
grając wspaniałe role w przedstawieniu, 
okazali: Ewa Cinkowska, Arkadiusz Zera, 
Marlena Pustoła, Magdalena Zygnerska, 
Małgorzata Osińska, Renata Olszak, Ka-
tarzyna Tylkowska, Anna Kulka, Kata-
rzyna Rosłoń, Barbara Prokopiuk, Marek 
Cherubin, Marcin Blacharski, Marcin 
Gniado, Tomasz Bielecki, Dariusz Kunka.

Bardzo dziękujemy.

Beata Antczak – Kołodzik
Fot. arch. Państwa Cinkowskich

RODZICE AKTORAMI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

2
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dzieci w wieku 5 lat oraz 6-latki (które nie skorzystają z możli-
wości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego) mają obowiązek odbyć roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole podstawowej.

W związku z powyższym informuję, że rozpoczyna się nabór dzieci urodzonych  
w latach 2006 i 2007 do oddziałów „0”.
Oddziały 5-godzinne zorganizowane są na terenie miasta w:
- Przedszkolu Miejskim Nr 2, ul. Rodziny Nalazków 3;
- Przedszkolu Miejskim Nr 6, ul. Warszawska 250/81;
- Szkole Podstawowej Nr 1,   ul. Kopernika 9;
- Szkole Podstawowej Nr 5,   ul. Małopolska 11;
- Szkole Podstawowej Nr 6,   ul. Gen. Sosnkowskiego 1.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do w/w 
placówek w terminie od 1 do 30 marca 2012r., według podanej rejonizacji.

Dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, roczne przygotowanie przedszkolne odbywają w swoich oddziałach 
10-godzinnych zorganizowanych w w/w Przedszkolach Miejskich oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 1 ul. Kościuszki 22, 
Przedszkolu Miejskim Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10, w Przedszkolu Miejskim Nr 4 ul. Tuwima 2 i w Przedszkolu Miejskim 
Nr 5 ul. Konstytucji 3 Maja 11. 

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Przedszkole Miejskie Nr 2: 
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Błonie, Bulwarna, Cicha, Dąbrówki (od 
nr 1 do nr 25 str. nieparzysta i od nr 2 
do nr 42 A str. parzysta), Dolna, Górki, 
Gwardii Ludowej, Kosmiczna, Kościel-
na, Królowej Jadwigi, 30 Lipca, Mio-
dowa, J.Mireckiego (str. nieparzysta), 
Nadrzeczna, Ogrodowa, 1 PLM „W-wa”, 
Rodziny Nalazków, Siennicka (od nr 1 do 
nr 27 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 26 
str. parzysta), Stary Rynek, Szpitalna, 
Śniadeckich, Warszawska (od nr 152 do 
końca str. parzysta bez nr 250 i  od nr 
175 do końca str. nieparzysta).

Przedszkole Miejskie Nr 6
St.Batorego, M.Benki, Płk. Z.Chmie-
leńskiego, B.Chrobrego, S.Czarnieckie-
go, Dąbrówki (od nr 27 do końca str. 
nieparzysta i od nr 44 do końca str. 
parzysta) J.Długosza, J.Grobelnego, 
M.Grochowskiej, J.Grzeszaka, J.Hu-
berta, Jaśminowa, Kazimierza III Wiel-
kiego, O.Kolberga, H. Konopki, Wł.Ło-
kietka, M.Ługowskiego, J.Łupińskiego, 
Malinowa, J.Matejki, A.Mickiewicza, 
S.Mińskiego, G.Narutowicza, I.Pade-
rewskiego, Przemysłowa, 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich, M.Reja, Rodziny Łu-
bieńskich, Sędomierska, J.Sobieskiego, 
A.Struga, J. Sylwestrowicza, Warszaw-
ska nr 250, S.Wigury, W.Witosa, F.Żwir-
ki, Żwirowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1: 
A. Asnyka, Armii Ludowej, E. M. An-
driollego, Gen. J. Bema, I. Daszyńskie-

go, Florencja, Graniczna, Grzybowa, 
J.Heweliusza, Z. Kalinowskiej, Z. Kazi-
kowskiego, Pl. J. Kilińskiego, Kolejowa, 
Konstytucji 3-go Maja, M. Kopernika, 
T. Kościuszki, Licealna, 1 Maja, Mała, 
Z.Nałkowskiej, S. Okrzei, E. Orzeszko-
wej (od nr 1 do nr 29 str. nieparzysta  
i od nr 2 do nr 32 str. parzysta), Piękna, 
J. Piłsudskiego, Polowa, B. Prusa, Sz. 
Redy, Różana, Siedlecka, J. Skarżyń-
skiego, Stanisławowska, Szarych Szere-
gów, M. Szczepankowskiej, Tartaczna, 
Warszawska (od nr 2 do nr 150 str. pa-
rzysta), Wenecka, Wiśniowa, S. Kardy-
nała Wyszyńskiego, Zachodnia, Zawiszy, 
Zielona.

Szkoła Podstawowa Nr 5: 
Gen Wł. Andersa, Arynowska, Bagni-
sta, Bankowa, Gen. Z. Berlinga, Bocz-
na, Bohaterów Monte Cassino, M. 
Borelowskiego, Budowlana, Bratnia, 
Ks. St. Brzóski, Chabrowa, J. Cheł-
mońskiego, Cienista, M.Dąbrowskiej, 
Dębowa, Gdańska, Gnieźnieńska, Gra-
bowa, Jagiellońska, Jasna, Karpacka, 
Karpatczyków, Kaszubska, Por. Wł. 
Klimaszewskiego, J. Kochanowskiego, 
Kołowa, M. Konopnickiej, J. Korczaka, 
I. Krasickiego, Kresowa, Królewiecka, 
Krótka, J. Kusocińskiego, Kwiatowa, 
Leśna, 11-go Listopada, Litewska, Ma-
jątkowa, Majowa, Z. Małaszczyckiej, 
Małopolska, Mazurska, Mieszka I, Nowy 
Świat, Obrońców Tobruku, Gen. L. Oku-
lickiego, Olsztyńska, E. Orzeszkowej  
(od nr 31 do nr 33 str. nieparzysta  
i od nr 34 do nr 46 str. parzysta), Par-

kowa, Piasta, E. Plater, Pomorska, Gen. 
St. Popławskiego, A. Rapackiego, Wł. 
Reymonta, Braci Rokickich, H. Sienkie-
wicza, Gen. Wł. Sikorskiego, Słoneczna, 
Sudecka, Szczecińska, Śląska, Święto-
krzyska, Targowa, Tatrzańska, Topolo-
wa, Toruńska, J. Tuwima, Warszawska 
(od nr 1 do nr 173 str. nieparzysta), 
Warszawskie Przedmieście, Wielkopol-
ska, Por. L. Wolańskiego, W. Wróblew-
skiego, Wspólna, Zacisze, Ziemowita, 
Zygmuntowska, St. Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 6: 
Akacjowa, Wł.Broniewskiego, J.Chło-
pickiego, Chochołowska, Fr.Chopina, 
A.Chróścielewskiego,  Dźwigowa, Kasz-
tanowa, Klonowa, Kołbielska, M.Langie-
wicza, Letniskowa, B.Limanowskiego, 
Lipowa, Ludowa, Łąkowa, Gen. St.Macz-
ka, Mazowiecka, Miła, J.Mireckiego 
(str. parzysta), Z. Mirosza, Mleczarska, 
H.Modrzejewskiej, St.Moniuszki, Mro-
zowska, Osiedlowa, Piaskowa, Rodziny 
Sażyńskich, K. Rudzkiego, Siennicka 
(od nr 29 do nr 87 str. nieparzysta i od 
nr 28 do nr 52 str. parzysta), T.Smo-
leńskiego, J.Słowackiego, Spacerowa, 
Spółdzielcza, Gen. K.Sosnkowskiego, 
Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Stanko-
wizna, St.Staszica, R.Traugutta, Weso-
ła, Widok, Wiejska, H.Wieniawskiego, 
Wierzbowa, Wrzosowa, St.Wyspiańskie-
go, Zielna, Zgoda.

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Rejonizacja  dzieci  w grupach „O”
w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych

I N F O R M A C J A
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Kiedy dziecko jest gotowe
do rozpoczęcia nauki  

w szkole? 

Sześciolatek jest gotowy do nauki 
w I klasie szkoły podstawowej, jeśli po-
siada umiejętności oczekiwane od dzieci 
kończących przedszkole, jest zaintereso-
wany szkołą, stara się być wytrwały w po-
dejmowanych zadaniach. W trakcie edu-
kacji przedszkolnej nauczyciel prowadzi 
obserwację i analizę gotowości dziecka 
do podjęcia nauki w szkole. Na podstawie 
dokumentacji prowadzonych obserwacji 
pedagogicznych do końca kwietnia 2012 
roku przedszkole przekaże Państwu infor-
mację o gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej.

Nauczyciele wychowania przed-
szkolnego informują, że zdecydowa-
na większość sześciolatków, które 
uczestniczyły w edukacji przedszkol-
nej jest gotowa do rozpoczęcia nauki 
w pierwszej klasie.

Dzieci XXI wieku są ruchliwe, ciekawe 
świata i nowych wrażeń, błyskawicznie 
chłoną nowe informacje. Im wcześniej 
zostaną odkryte talenty i uzdolnienia 
dzieci, tym większe są szanse na ich roz-
wijanie na kolejnych etapach kształcenia.

 

Szanowni Rodzice Dzieci 6-letnich!

27 stycznia 2012 roku Sejm uchwalił nowe-
lizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa 
o dwa lata wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków. W związku z tym, w okresie przej-
ściowym, decyzję o rozpoczęciu przez sześciolatka 
nauki w szkole podstawowej podejmują rodzice 
dziecka.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym 
wydarzeniem w życiu każdego dziecka i rodziny. 
Jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szanse 
jak i potencjalne trudności oraz niepokoje. Sukces będzie zależeć od wielu czynników 
m. in.: przygotowania dziecka, szkoły i rodziców oraz udzielonego im wsparcia.

W mijającym roku szkolnym obowiązkiem rocznego wychowania przedszkol-
nego objęto wszystkie pięciolatki, które poprzez swobodną zabawę i odpowiednio za-
aranżowane działania nauczyciela, rozwijały ciekawość, aktywność i samodzielność 
oraz kształtowały umiejętności i wiadomości, ważne w edukacji szkolnej. 

W mińskich szkołach podstawowych już drugi rok szkolny w klasach pierw-
szych uczą się sześciolatki. W mijającym roku szkolnym 2011/2012 było ich oko-
ło stu. Zawarte w podstawie programowej treści i metody nauczania dla uczniów  
I klasy szkoły podstawowej są dostosowane do możliwości rozwojowych sześciolat-
ków. Szczególną uwagę zwrócono na indywidualizację pracy z dzieckiem, wychodząc 
naprzeciw jego potrzebom, zainteresowaniom, zdolnościom, bądź też napotykanym 
trudnościom.

Mam nadzieję, że niniejsza informacja, rozmowa z wychowawcą dziecka  
w przedszkolu oraz zapoznanie się z ofertą i warunkami nauki w szkołach podstawo-
wych,  pomogą Państwu podjąć decyzję najwłaściwszą dla przyszłości edukacyjnej 
Waszego dziecka. 

Marcin Jakubowski
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 

Argumenty przemawiające 
za posłaniem Sześciolatka

 do pierwszej klasy, to:

• umysł sześciolatka jest bardzo chłonny, 
plastyczny. Dzieci wykazują dużą cie-
kawość i zainteresowanie otaczającym 
światem;
• dziecko uczy się samodzielności i ła-
twiej nawiązuje kontakty;
• wykorzystuje w pełni naturalny poten-
cjał rozwojowy;
• Sześciolatek w przedszkolu przygotowu-
je się do nauki czytania, pisania 
i edukacji matematycznej – sześciolatek 
w szkole uczy się czytania, pisania i ma-
tematyki;
• korzystając z zasobów środowiska szkol-
nego, ma większe szanse edukacyjne niż 
jego rówieśnicy pozostający w oddziałach 
przedszkolnych;
• konsekwencja rozpoczęcia wcześniej-
szej edukacji – wcześniejsze przystą-
pienie do matury i rozpoczęcie studiów  
w tym samym wieku co uczniowie z pozo-
stałych państw Unii Europejskiej.

Szkoła zapewni:

• ciekawe i skuteczne metody pracy  
z dzieckiem - program realizowany w kla-
sie pierwszej jest dostosowany dla dzieci 
6-letnich;

• w początkowych klasach nauka odbywa 
się poprzez zabawę, w ciekawy sposób 
dzieci uczą się pisać, czytać;
• w szkołach dzieci mają dostęp do peda-
gogów, psychologów, logopedów, reedu-
katorów;
• przyjazny klimat;
• wyposażenie sali sprzyjające nauce  
i zabawie;
• bezpłatną naukę języka obcego i liczne 
zajęcia pozalekcyjne;
• rozwój zdolności i zainteresowań dziec-
ka;
• opiekę w świetlicy;
• możliwość skorzystania z opieki socjal-
nej (wyprawka szkolna);
• szkoły przystępują do wielu programów 
z zakresu rozwoju wykształcenia, co skut-
kuje bogatą ofertą bezpłatnych zajęć do-
datkowych wynikających z potrzeb i zain-
teresowań uczniów.
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Ferie z MOSiR
W dniu 28 stycznia odbyło się uro-

czyste zakończenie „Zimowego Grand 
Prix na basenie”. Dzieci rywalizowały ze 
sobą podczas 5 odsłon w konkurencjach” 
z przymrużeniem oka” np. łowienie ry-
bek, zjazd na zjeżdżali na czas, pływa-
nie z deską czy na materacach. 

Największą ilość punktów i pierwsze 
miejsce bezkonkurencyjnie wywalczyła 
sobie Martyna Rozładowska zaraz przed 
Marcinem Kalinowskim oraz Aleksandrą 
Rek (klasy I-III SP i młodsi), w kategorii 
klas IV-VI pozycje na podium zajęli kolej-
no: Piotr Łuszczyk, Oliwia Łobarzewska 
oraz Bartosz Łobarzewski natomiast kate-
gorię gimnazjum zdominował Aleksander 
Żywicki zaraz przed Rafałem Antoniakiem  
i Damianem Antoniakiem. Najlepsi zo-
stali nagrodzeni dyplomami, medalami 
oraz cennymi nagrodami rzeczowymi na-
tomiast wszyscy biorący udział otrzymali 
paczki ze słodyczami.

Podczas ferii MOSiR prowadził rów-
nież „Zimowe Grand Prix na lodowisku”,  
w którym wzięło udział ok. 80 zawodników. 
Podczas 6 spotkań dzieci rywalizowały ze 
sobą w konkurencjach sprawnościowych 
na czas takich jak: slalom między pa-
chołkami, jazda z pingwinem czy „slalom 
kelnera”. 29 stycznia na lodowisku miej-
skim odbył się finał oraz uroczyste za-
kończenie cyklu Grand Prix. Spośród klas 

I-III pierwsze miejsce uzyskali: Martyna 
Rozładowska oraz Kuba Witan, drugie: 
Magda Walas oraz Rafał Padzik a trzecie: 
Maryna Jędzejczyk oraz Marcin Kalinow-
ski. Warto dodać, że tytuł najmłodszej 
zawodniczki Grand Prix, medal, statu-
etka i nagroda rzeczowa trafił do 5-let-
niej Agatki Gumowskiej. W klasach IV-VI 
wyniki przedstawiają się następująco: I 
miejsce Kuba Kowalczyk, II Ada Zielińska  
i III Kuba Krawczyk natomiast kategorię 
gimnazjum zdominował Maciej Krydow-
ski. Wszyscy zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, medale oraz słodkie 
upominki natomiast najlepsi: dyplomy, 
medale, puchary oraz cenne nagrody rze-
czowe wręczane przez Dyrektora MOSiR 
Pana Roberta Smugę. 

W czasie Zimowego Grand Prix na lo-
dowisku i basenie panowała wspaniała, 
rodzinna atmosfera oraz rywalizacja na 
wysokim poziomie.

Obiekt MOSiR przy ul. Sportowej 1 
był zagospodarowany podczas ferii jako 
świetlica, gdzie dzieci spędzały czas gra-
jąc w gry planszowe, x-boxa, play sta-
dion, tenisa stołowego, piłkarzyki oraz 
wygrywały cenne nagrody w organizo-
wanych konkurencjach. MOSiR chciałby 
podziękować wszystkim rodzicom, dziad-
kom oraz opiekunom za wsparcie swoich 
pociech.

W trakcie ferii funkcjonowały bilety 
„wakacyjne” w cenie 2zł lodowisko i 3zł 
basen w związku z tym, obiekt przy ul. 
Wyszyńskiego 56 odwiedziło 22 789 osób. 

W dniach 23-29 grudnia 2011 w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Mińsku Mazowieckim odbyły się 
Mistrzostwa Świata Chłopców i Dziew-
cząt w warcaby 100-polowe. Organizato-
rami tak wielkiego przedsięwzięcia byli: 
Światowa Federacja Warcabowa, Polski 
Związek Warcabowy, Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki, Starosta Miński oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W Mistrzostwach wzięło udział 52 re-
prezentantów takich krajów jak:  Włochy, 
Litwa, Łotwa, Białoruś, Estonia, Mongolia, 
Surinam, Holandia, Chiny, Rosja oraz Pol-
ska. Wśród 24 dziewcząt najlepsze okaza-
ły się siostry z Białorusi: Fedorovich Olga 
i Darja oraz Rosjanka Ayyyna Sobakina. 
Natomiast wśród chłopców najlepszy był 
Rosjanin Shaibakov Ainur zaraz przed Ho-
lendrami: Roelem Boomstra oraz Martij-
nem Van Ijzendoornem.

Zdaniem Pana Tadeusza Kosobudzkie-
go – dyrektora zawodów wśród Polaków 
pozytywnie zaskoczył Władysław Daliga, 
który zdobył 11 punktów i zajął VI miej-
sce. Pozostali zawodnicy bez blasku – Ma-
teusz Piątek (17. miejsce), Marcin Der-
noga (21.), Szymon Morzy (22.), a wśród 
dziewczyn Arleta Flisikowska zajęła 11 
miejsce, Marta Stangret była 18, a Ewa 
Kosobudzka 21. 

Wszyscy zawodnicy dostali pamiątkowe 
medale natomiast najlepsi zostali nagro-
dzeni dyplomami, medalami, pucharami 
oraz pamiątkowymi nagrodami rzeczowy-
mi wręczanymi przez Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Pana Marcina Jakubow-
skiego, Starostę Mińskiego Pana Antoniego 
Jana Tarczyńskiego, Pana Roberta Smu-
gę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, Panią 
Elżbietę Wieczorek Dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 

Mistrzostwa Świata 
Chłopców i Dziewcząt 
w warcabach 100-polowych
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wodnicy z ŻW w poprzednim sezonie 
zajęli  5 pozycję, więc awansowali aż  
o cztery miejsca i nie mieli sobie równych 
w tej edycji. Wielu emocji dostarczył po-
jedynek o drugą lokatę pomiędzy Akpu-
dem a Strażą Pożarną. Po zaciętym poje-
dynku górą byli Strażacy, którzy pokonali 
ekipę ze Stojadeł 4:3 i to oni cieszyli się 
z wicemistrzostwa w tym roku. Dwa tygo-
dnie wcześniej czwarte miejsce zapewni-
ła sobie ekipa Remexu a o piątą pozycję 
walka rozegrała się pomiędzy Urzędami 
Gminy Siennicy i Jakubowa. Tym razem 
górą byli doświadczeni i zgrani samo-
rządowcy z Siennicy, którzy gładko i bez 
problemów pokonali debiutujący zespół  
z Jakubowa 4:0. Ostatnią pozycję niestety 
bez zwycięstwa w tegorocznej edycji za-
jęli organizatorzy.

 Dekoracji zawodników dokonali: Wójt 
Gminy Jakubów Pani Hanna Wocial, Dy-
rektor Departamentu Edukacji Publicz-
nej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim 
Pan Mirosław Krusiewicz, Komendant 

SPORT

IM
PREZY M

O
SiR

TENIS STOŁOWY
Jubileuszowa V Liga Tenisa Stołowe-
go Mińskich Zakładów Pracy w sezonie 
2011/2012 przeszła do historii. Sezon 
rozgrywkowy, który trwał od listopada 
2011 do stycznia 2012 zgromadził przy 
stołach siedem drużyn: Akpud, Remex, 
Urząd Gminy Siennica i Jakubów, Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Od-
dział Specjalny Żandarmerii  Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim i organizator ligi, 
czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mińsku Mazowieckim. Dzięki uprzej-
mości Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
5 Pani Ewy Szczerby kolejny rok rozgry-
wek  odbył się w sali gimnastycznej SP 
nr 5, za co serdecznie dziękujemy.

31 stycznia rozegrano  ostatnią fi-
nałową kolejkę LTSMZP, kiedy to zajmu-
jący pierwsze miejsce przed ostatnią 
kolejką zawodnicy z Żandarmerii Woj-
skowej bez problemów pokonali MO-
SiR 4:0 i zakończyli rywalizację  bez 
porażki. Warto przypomnieć, że za-

W dniu 14 lutego o godz. 19.00 na Lodo-
wisku Miejskim przy ul. Wyszyńskiego 56  
w rytm miłosnej muzyki odbyły się ko-
lejne „Walentynki na lodzie”. Do za-
bawy zgłosiło się pięć par, które  w 5 
konkurencjach udowodniły, że nie tylko 
liczy się rywalizacja ale również dobra 
zabawa. 
Pracownicy MOSiR przygotowali 5 konku-
rencji na czas: slalom z ringo, przecią-
ganie pingwina, jedzenie ciastka, slalom  
z zawiązanymi oczami oraz zbieranie ser-
duszek z lodu, które były nie lada wyzwa-
niem w ten romantyczny wieczór. 
Wszystkie pary zostały nagrodzone wa-
lentynkowymi gadżetami oraz słodkimi 
upominkami natomiast Państwo Padzik 
„wyślizgali sobie” kolację dla dwojga  
w Restauracji Pałacowa ufundowaną 
przez Pana Pawła Bęsia. 
Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę 
i zapraszamy na „Familiadę na lodzie”, 
które odbędzie się już 26 lutego 2012. 
Regulamin na www.mosir.org.pl

„Walentynki na lodzie”

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Mińsku Mazowieckim Pan Jarosław Uf-
nal, Zastępca Komendanta Oddziału Spe-
cjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 
Mazowieckim Pan ppłk. Jacek Kazimierski, 
właściciel firmy Akpud Pan Marcin Królak 
oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Pan Ro-
bert Smuga, którzy wręczyli zawodnikom  
puchary, dyplomy oraz pamiątkowe pro-
porczyki. Po uroczystej dekoracji odbyło 
się spotkanie podsumowujące z udziałem 
wszystkich uczestników, którzy zdeklaro-
wali się do wzięcia udziału 
w VI LTSMZP.

Już dziś zapraszamy  firmy, które nie 
brały udziału w turnieju do trenowania  
i przygotowania się do listopada, kiedy 
rozpocznie się VI Ligi Tenisa Stołowego 
Mińskich Zakładów Pracy.

Dyrektror MOSiR - Robert Smuga
Fot. z arch. MOSiR
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We wtorek 10 stycznia w Zespole Szkół 
nr 1 odbył Festiwal Kultury i Sztuki Dzieci 
i Młodzieży, podsumowujący Rok Andriol-
lego na Mazowszu i obchody 590 - lecia 
nadania praw miejskich miastu Mińsk Ma-
zowiecki.  W uroczystości  wzięli udział: 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan 
Marcin Jakubowski, Burmistrz Nałęczowa 
Pan Andrzej Roman Ćwiek, wójtowie gmin 
wspierający działania,  dyrektorzy szkół  
z powiatu mińskiego i otwockiego, przedsta-
wiciele wielu organizacji pozarządowych. 
Do Mińska specjalnie na tę okazję przyje-
chali uczniowie z powiatu otwockiego - ze 
Szkoły Podstawowej im. E.M. Andriollego  
oraz Gimnazjum nr 4, z Gimnazjum w Koł-
bieli,   a także Uniwersytet Trzeciego Wieku 
z Otwocka, przybyła reprezentacja  Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Garwolina. 
W imprezie licznie uczestniczyli uczniowie 
ze szkół w Mińsku,  harcerze oraz uczniowie 
z terenu: tj. Liceum Ogólnokształcącego  
w Sulejówku oraz Zespołu Szkół w Siennicy.

Imprezę tak naprawdę przygotowali 
uczniowie, którzy przez cały rok angażowa-

li się w konkursy, wycieczki, wyjeżdżali  na 
wystawy czy realizowali własne autorskie 
przedstawienia tak jak np. uczniowie z gim-

Podsumowanie „ROKU ANDRIOLLEGO”

nazjum w Otwocku czy uczniowie z Sulejówka  
i Siennicy. Uroczystości towarzyszyły wy-
stawy: nagrodzonych prac plastycznych w 
Konkursie Ilustratorskim „I ty możesz być 
Andriollim”, wystawa prac fotograficznych 
i plastycznych „Młodzież Mazowsza tropami 
Andriollego”, zaprezentowano filmy komór-
kowe zrealizowane przez uczniów. Fundacja 
Andriollego przygotowała wystawę fotografii 
nieznanych  obrazów artysty, a znajdujących 
się w Wiatce ( Kirow w Rosji).  Hitem wystawy 
był oryginalny obraz Andriollego przywiezio-
ny z Muzeum z Karczewa Matka Boska Smut-
na oraz wystawa oryginalnych zabytkowych 
Tygodników Ilustrowanych z ilustracjami An-
driollego, które na wystawę specjalnie udo-
stępniła Pani Zofia Wróblewska -  pracownik 
biblioteki w GiLo im. Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Mińsku Mazowieckim.  Na żywo po-
wstawał mural malowany przez Malwinę Ziół-
kowską, a fantazje plastyczne  wykonywali 
uczniowie Liceum Plastycznego - Michał Sulej 
i Piotr Wrzosek.   Uczniowie z Otwocka wy-
stawili sztukę teatralną inspirowaną  biografią 
Andriollego, a uczniowie z Sulejówka, wystę-
pujący w strojach historycznych, zaprezento-
wali  Herody i nie tylko - postacie z różnych  
obrazów Andriollego. Kostiumowy „szoł” przy-
gotowali najlepsi krasomówcy z finałów ogól-
nopolskich - Maciek Koszewski i Tomasz Jac-
kiewicz.    Uczestnicy imprezy mogli otrzymać 
okolicznościowe koszulki, pocztówki, notesy.

Działania  Roku Andriollego dokumentuje 
specjalna gazeta Andriollówka -dostępna na 
stronie www.andriollowka.pl    oraz w wersji 
papierowej - w Muzeum Ziemi Mińskiej. Rela-
cję z imprezy przygotowali patroni medialni: 
TVP Warszawa oraz  Radio dla Ciebie, które  w 
swoich programach  o tematyce turystycznej 
przez cały rok promowało szlak turystyczny 
im. E. M. Andriollego. Muzeum Ziemi Mińskiej 
oraz PTTK w Mińsku Mazowieckim, działania-
mi w ramach Roku Andriollego na Mazowszu 
przyczyniły się do promocji  wschodniego 
Mazowsza tj. powiatów mińskiego i otwoc-
kiego, by  regiony te  były postrzegane jako 
ciekawe pod względem turystycznym i mo-
gły stanowić propozycję na weekend zgod-
nie z hasłem Mazowsze.... dwa kroki stąd.

Joanna Janicka
Fot. z arch. PTTK
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KALENDARZ IMPREZ

MARZEC 2012

MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ

06.03
promocja książki „W służbie Bogu i Ojczyźnie-
służba duszpasterska w polskich formacjach 
wojskowych 1914 - 1918” , godz.10.00, Mu-
zeum Niepodległośći w Warszawie
 
01.04
Targ Wielkanocny „Stragan Sendomierski”, 
plac J.Kilińskiego

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

16.03 , godz. 18.30
Spotkanie z Hanną Cygler  i promocja jej naj-
nowszej książki „Bratnie dusze” (we współpra-
cy z Wydawnictwem REBIS)

22.03, godz. 18.30
Z cyklu „Biblioteka Podróży „ - „Zobaczyć 
Everest i...”. Spotkanie z Pawłem Makosem i 
jego relacja z  trekkingu pod najwyższy szczyt 
świata. 

MIEJSKI DOM KULTURY

1.03
Wystawa malarstwa „Dialog Wschodu z Zacho-
dem” i warsztaty kaligrafii chińskiej
godz. 19.00, galeria MDK

3.03
Bajkolandia - Spektakl teatralny dla dzieci
„Co w brzuchu piszczy, czyli… ratunku dzi-
dziuś” Teatr Kuffer, godz. 10.30, 12.30, sala 
kameralna, bilety 10 zł (płacą dzieci)

10.03
Program artystyczny z okazji Dnia Kobiet
„Świat Tanga” w wykonaniu trio Sentido 
del Tango - koncert w klimacie tanga ar-
gentyńskiego z występem pary tanecznej  
godz. 18, sala kameralna, wstęp wolny

12.03
„Zmagania o pałacową maskę”, kategoria szko-
ły podstawowe, godz. 9.00, sala kameralna

13.03
„Zmagania o pałacową maskę”, kategoria 
szkoły średnie, godz. 9.00, sala kameralna 

14.03
„Zmagania o pałacową maskę”, kategoria 
przedszkola, godz. 9.00, sala kameralna

16.03
W cyklu „Spotkania przy kominku”, Prelekcja 
historyczna Mariusza Dzienio, godz. 18.00
Zielony Domek

17.03
Finał „Zmagań o pałacowa maskę”
godz. 17.00, sala kameralna

19.03
Konkurs recytatorski ”Warszawska syrenka”
eliminacje miejski 
godz. 9.00, sala kameralna

22.03
Konkurs recytatorski ”Warszawska syrenka”
eliminacje powiatowe 
godz. 9.00, sala kameralna

30.03
Otwarcie wystawy pokonkursowej „Baranek 
Wielkanocny” godz. 11.00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

4.03.
Grand Prix Mińska Mazowieckiego w badminto-
nie, godz. 9.30 - kat.kobiety, junior młodszy 
i starszy, 11.30-kat. OPEN, Szkoła Podstawowa 
nr 2, ul. Dąbrówki 10

10.03
Grand Prix Mińska Mazowieckiego w tenisie 
stołowym, godz. 9.30 Szkoła Podstawowa nr 5,  
ul. Małopolska 11

12 i 13.03
Mistrzostwa Regionu Siedleckiego w Pływaniu 
Indywidualnym i Sztafetowym, godz. 10.00, 
szkoły gimnazjalne i podstwowe, Aquapark 
Miejski,ul. Wyszyńskiego 56

24.03.
Grand Prix Mińska Mazowieckiego w tenisie 
stołowym, godz. 9.30 Szkoła Podstawowa nr 5, 
ul. Małopolska 11

24.03
Biegi przełajowe „Powitanie Wiosny”, godz.  
do ustalenia, Stadion Miejski MOSiR, ul. Spor-
towa 1

31.03
Grand Prix Mińska Mazowieckiego w pływaniu, 
godz. 14.00, Aquapark Miejski, ul. Wyszyńskie-
go 56

Informacje o imprezach na terenie miasta  
zamieszczane są na stronie internetowej 
www.minsk-maz.pl w zakładce aktualności.


